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إليكـ جميعا أىدي نضاؿ األياـ ،وثمرة جيدي المتواضع.
وأسأؿ اهلل العمي القدير أف يكوف خالصاً لوجيو الكريـ ،ونافعاً لكؿ مف
ومفي ًدا لمف استرشد بو ،وأف يكتب لي وليـ األجر والثواب ...
قرأهُ ،

الباحثة
أ

شكر وتقدير
كر يميؽ بجبللو
الحمد هلل الذي لو الفضؿ ،وىو أىؿ الثناء والمجد ،سبحانو أشكره ش ًا
وعظيـ مقامو ،وأحمده عمى نعمتو التي شممتني ،وتوفيقو الذي لـ يفارقني ،إلتماـ ىذا العمؿ

المتواضع ،فمو سبحانو خالص وأعظـ الحمد وأتـ الثناء والشكر ،والصبلة والسبلـ عمى مف ال
نبي بعده ،معمـ اإلنسانية األوؿ ،نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف ،وبعد،،
فإنو ال يسعني إال أف أخط بعض الكممات التي تعبر عف جزيؿ شكري وامتناني إلى كؿ

مف ساعدني في إنجاز ىذا العمؿ ،وأخص بجزيؿ الشكر الفاضؿ الدكتور /حساـ الديف السيد،

المشرؼ األوؿ عمى الرسالة ،الذي كاف لتوجيياتو السديدة ،ومبلحظاتو الدقيقة ،واقتراحاتو الثرية،

وسعة صدره ،األثر البالغ في إخراج ىذه الدراسة بيذه الصورة ،فجزاه اهلل خير الجزاء وأثابو عمى

قدـ.
ما بذؿ وما ٌ
كما يطيب لي أف أتوجو بالشكر إلى الفاضمة الدكتورة  /آماؿ بدوي ،المشرؼ الثاني
عمى الرسالة ،عمى ما قدمتو لي مف نصائح وتوجييات ،فميا مني كؿ الشكر واالحتراـ ،والشكر

موصوؿ لؤلستاذ الدكتور /سامر رضواف ،رئيس قسـ التربية والدراسات اإلنسانية بجامعة نزوى،
فمو مني كؿ الشكر والتقدير ،وأتوجو بالشكر لكؿ مف الفاضؿ الدكتور/حميس العريمي ،والفاضؿ
الدكتور/محمد الجرايدة ،لتكرميـ بقبوؿ مناقشة ىذه الدراسة ،وما قدماه لي مف آراء قيمة لئلرتقاء

بيذا العمؿ اإلنساني ،وكذلؾ شكري لمفاضمة الدكتورة  /رنا الصمادي رئيسة لجنة المناقشة.

كما أقدـ شكري وتقديري لؤلساتذة الذيف ساىموا في تحكيـ أداة الدراسة ،والتصور

المقترح ،ولكؿ مف ساعدني بتوزيع االستبانات وتجميعيا ،ولجميع أفراد العينة الذيف كاف ليـ

الفضؿ الكبير التماـ ىذه الدراسة ،والشكر موصوؿ لو ازرة التربية والتعميـ التاحتيا لي فرصة
تكممة دراستي العميا ،كما أشكر عائمتي الكريمة عمى مساندتيـ لي وتفيميـ النشغالي عنيـ

خبلؿ فترة الدراسة ،فجزاىـ اهلل عني كؿ خير.

والشكر ممتد لكؿ مف أسدى لي برأي أو مشورة أو دعوة خاصة في ظير الغيب ،حتى

تـ إنجاز ىذه الدراسة ،راجية مف المولى القدير أف يجزييـ عني خير الجزاء ،ويرزقني واياىـ

العمـ النافع ،وأعتذر لمف فاتني ذكره ،ولـ أتمكف مف شكره.

وختاما أتوجو إلى اهلل داعيةً أف يجعؿ ىذا العمؿ في ميزاف حسناتي ،وخالصا لوجيو

تعالى ،ويبارؾ لي فيو ،وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف.
ب

الممخص
تصور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس التعميم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط في
ضوء نموذج اإلشراف المتنوع

إعداد :منى بنت خميس بف راشد العموية
إشراف :د.حساـ الديف السيد محمد

ىدفت الدراسة إلى تقديـ تصور مقترح لتفعيؿ اإلشراؼ التربوي بمدارس التعميـ ما بعد

األساسي بمحافظة مسقط ،في ضوء نموذج اإلشراؼ المتنوع ،وذلؾ مف خبلؿ الكشؼ عف واقع
ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع بمدارس التعميـ ما بعد األساسي ،والصعوبات

التي تواجو تطبيقو ،وكذلؾ الكشؼ عف الفروؽ في متوسطات استجابات أفراد العينة ،وفقًا
لمتغيرات :النوع ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة الوظيفية.
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي ،واعداد استبانة تضمنت (ٔٗ)

فقرة ،موزعة عمى أربعة محاور ،ثبلثة منيا تتعمؽ بواقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ

المتنوع ،وىي( :أسس ومرتكزات اإلشراؼ المتنوع ،ومياـ المشرؼ التربوي في ضوء اإلشراؼ

المتنوع ،وأساليب اإلشراؼ المتنوع) ،بينما يتعمؽ المحور الرابع بصعوبات تطبيقو ،تـ تطبيؽ
االستبانة عمى عينة مكونة مف (ٖٓٓ) ٍ
معمـ ومعممة.
وبعد معالجة البيانات إحصائيا بإستخداـ الرزمة اإلحصائية  ،SPSSتوصمت الدراسة

إلى العديد مف النتائج ،أىميا :أف واقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع بمدارس
التعميـ ما بعد األساسي ،جاء بدرجة متوسطة في المحاور الثبلثة ،وأف أقؿ أساليب اإلشراؼ

المتنوع ممارسةً ىو أسموب التطوير المكثؼ وذلؾ بدرجة ضعيفة ،وأف أبرز الصعوبات التي
تواجو التطبيؽ ىي قمة توفر الوقت لدى المعمميف لتنفيذ أنشطة النمو الميني التعاوني ،كما

إحصائيا تُعزى لمتغيري النوع ،وسنوات الخبرة الوظيفية،
أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة
ً
إحصائيا وفقًا لمتغير المسمى الوظيفي ،وذلؾ لصالح المعمميف األوائؿ في
بينما توجد فروؽ دالة
ً
جميع المحاور.

وخمصت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتفعيؿ اإلشراؼ التربوي بمدارس التعميـ ما

بعد األساسي في ضوء نموذج اإلشراؼ المتنوع ،والذي تضمف مجموعة مف اإلجراءات ومنيا
ضرورة اىتماـ المشرفيف التربوييف بالتطوير المكثؼ لممعمميف الجدد والمعمميف الذيف لدييـ

قصور في أدائيـ التدريسي ،وضرورة إشراؾ المعمميف في تحديد حاجاتيـ المينية ،والتخطيط

لبرامج تطوير أدائيـ.
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Abstract
A Proposed suggestion for Activating Educational Supervision in
post-basic Education Schools in Muscat Governorate in light
of the Differentiated Supervision Model
Done by: Muna bint khamis bin Rashid Al-Alawia
Supervised by: Dr. Hosam Eldin Elsaid Mohammad
This study aimed to provide a proposed suggestion for
activating educational supervision in post-basic education schools in
Muscat Governorate in light of the differentiated supervision model. It
attempts to reveal the educational supervisors' practices of differentiated
supervision in post-basic education schools and the difficulties facing its
implementation. It also aimed to locate the differences in the responses
of the population sample according to the variables of gender, job, and
years of experience.
The study is based on the descriptive method. It is conducted
through the distribution of a 41 elements questionnaire covering four
main areas, three of which are related to the educational supervisors'
practices of differentiated supervision including basis and foundations of
differentiated supervision, supervisor's tasks in light of differentiated
supervision, and methods of differentiated supervision. The fourth
aspect concerns difficulties of implementation. The population sample
consisted of 300 teachers in Muscat Governorate.
Statistical analysis of data through SPSS has revealed various
findings. It demonstrated that supervisors' practices of differentiated
supervision in post-basic education schools is under the expected level as
it scored medium grade in the first three aspects. The intensive
development method of differentiated supervision is found out to be the
least practiced method scoring a low grade. The study also shows that
the most prominent difficulty facing implementation is teacher's lack of
time for conducting activities of cooperative professional development.
Furthermore, the results reveal no statistically significant differences due
to variables of gender and years of experience, while there are
statistically significant differences according to job variable, positively
seen in senior teachers' side in all aspects.
The study concluded by providing a proposed suggestion for
activating educational supervision in post-basic education schools in
light of the differentiated supervision model. The proposal comprises
several procedures including the significance of providing intensive
training by educational supervisors for new teachers and those with
inefficient teaching performance. It also emphasizes the importance of
teachers participation in specifying their professional needs and planning
their professional development programmes.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
المقدمة
إف التعميـ ىو العماد األساسي لمثقافة األـ ،وبو يقاس تطور الحضارات وتقدميا،
فكريا ٍ
والمجتمع المتعمـ ىو المجتمع الفتي الناىض ،الناضج ٍ
وعم ًميا ،وتحرص المجتمعات
ً
المتقدمة عمى تنويع التعميـ ،لما يقدمو مف نتاج يسيـ مستقببل في بناء الفرد خاصة ،والمجتمع
عامة.
ونظ ار ألىمية التعميـ ،فإنو يتطمب وجود اإلشراؼ التربوي لبلرتقاء بنوعيتو؛ وذلؾ
بتوفير أفضؿ الطرؽ التي تمكف المعمميف وغيرىـ مف أطراؼ العممية التعميمية التعممية مف القياـ
بأدوارىـ بشكؿ فعاؿ (الخطيب والخطيب. )ٕٓٔٔ ،
ويعتبر اإلشراؼ التربوي أحد العناصر اليامة في منظومة التربية؛ فتنفيذ السياسة
التعميمية يحتاج إلى إشراؼ تربوي فعاؿ يعمؿ عمى تحسينيا ،ويسيـ في تشخيص واقع العممية
التعميمية التعممية ،مف حيث المدخبلت والعمميات والمخرجات ،ويعمؿ عمى تحسينو وتطويره بما
يتناسب وتمبية احتياجات ومتطمبات المجتمع؛ لمنيوض بمستوى العممية التعميمية التعممية مف
الناحيتيف اإلدارية والفنية ،وبما يتبلءـ والتطورات الحديثة في المجاالت التربوية ،وذلؾ مف أجؿ
النيوض بالمدرسة كوحدة أساسية لمتطوير التربوي؛ لتؤدي دورىا بفاعمية مف أجؿ تحقيؽ
رسالتيا ،وفؽ األىداؼ التربوية المخططة (حسيف وعوض اهللٕٓٓٙ ،؛ الطعاني.)ٕٓٔٓ ،
وقد أشار إبراىيـ ( )ٕٓٓٙأف اإلشراؼ التربوي ىو "الجيود التي تبذؿ لتحسيف العممية
التعميمية وتطويرىا ،مف خبلؿ مساعدة المعمميف عمى النمو الميني ،وتحسيف مستوى أدائيـ،
واطبلؽ قدراتيـ الكامنة ،وحؿ مشكبلتيـ ،وتذليؿ ما يعترضيـ مف عقبات ،واالىتماـ بمختمؼ
عناصر العممية التعميمية التعممية ،مف معمـ ومتعمـ ومنياج ،وادارة وبيئة وتسييبلت مدرسية،
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بما يؤدي إلى رفع مستوى قدرات المعمميف عمى تنظيـ التعميـ ،بشكؿ يحقؽ األىداؼ التعميمية
والتربوية"( صٕٖٓ).
لقد تطور اإلشراؼ مف نظاـ التفتيش الذي يقوـ عمى أساس مراقبة عمؿ المعمميف
وتصيد أخطائيـ ،إلى عممية التوجيو التي تقوـ عمى أساس التعاوف بيف المشرفيف التربوييف
والمعمميف ،ثـ إلى عممية اإلشراؼ التي تيدؼ إلى مساعدة المعمميف في مواجية مشاكميـ
التعميمية ومعالجتيا(عبداليادي.)ٕٓٓٙ ،
وانطبلقا مف أىمية اإلشراؼ التربوي في تطوير أداء المعمميف بشكؿ خاص ،وتطوير
مقتصر عمى متابعة المعمـ أثناء
ًا
العممية التعميمية بشكؿ عاـ ،فإف دور المشرؼ التربوي لـ يعد
تنفيذه الخطط الدراسية والمناىج ،أو تقويـ أدائو داخؿ الصؼ ،وانما يقع عميو عبء مساعدتو،
وتييئة أفضؿ الفرص لنجاحو ،وتحسف أدائو ،وتزويده بالخبرات التربوية البلزمة والحديثة
المتجددة؛ لبلرتقاء بدوره لمواجية التغيرات العالمية المعاصرة في المعرفة العممية والتكنولوجية
(العبدالكريـ ،)ٕٓٓ٘ ،ولكي تزداد فاعمية المشرؼ التربوي نحو أداء أدواره ،البد مف مواكبتو
لممستجدات التربوية ،واستخداـ األنماط الحديثة في اإلشراؼ التربوي ،مثؿ :اإلشراؼ باألىداؼ،
واإلشراؼ التطوري ،واإلشراؼ التشاركي ،واإلشراؼ المتنوع ،واإلشراؼ العيادي ،واإلشراؼ
المباشر ،واإلشراؼ عف بعد ،واإلشراؼ بأسموب النظـ.
ويعد اإلشراؼ المتنوع ) (Differentiated Supervisionمف االتجاىات الرائدة في
مجاؿ اإلشراؼ التربوي؛ فيو يسعى إلى إحداث نقمة نوعية في مجاؿ العمؿ اإلشرافي ،مف حيث
الممارسة واألساليب في بنيتيا ،ويرجع تطوير ىذا النموذج إلى المربي األمريكي آالف
جبلتيورف )  )Allan Glatthornفي كتابو اإلشراؼ المتنوع سنة ٜٗٔٛـ ،ويرتكز عمى
فرضية بأف المعمميف مختمفوف فيما بينيـ ،مف حيث الخبرة واإلمكانات الشخصية والمينية ،فبل
بد مف تنوع اإلشراؼ؛ فيو يسعى إلى االستفادة مف أساليب اإلشراؼ األخرى وتطويعيا؛ لتناسب
أكبر قدر مف المعمميف ،فاإلشراؼ المتنوع يقوـ عمى فكرة تقديـ ثبلثة أساليب رئيسة لممعمميف،
مينيا ،وىي :التطوير المكثؼ ،النمو
وفقًا لمستوى المساعدة التي يحتاجونيا لتنمية أنفسيـ
ً
الميني التعاوني ،النمو الموجو ذاتيا (العبد الجبار.)ٕٓٓٛ ،
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ويعتبر اإلشراؼ المتنوع أحد النماذج المطبقة في أمريكا ،والذي بدأت المممكة العربية
أيضا في تطبيقو منذ عاـ ٕ٘ٓٓـ ،وأجريت عميو العديد مف الدراسات العربية التي
السعودية ً
أثبتت نجاحو ،كدراسة الجبار( ،)ٕٓٓٚودراسة الموسى ( ،)ٕٜٓٓوالمتيف أكدتا عمى أىمية
اإلشراؼ المتنوع وايجابياتو في تنمية أداء المعمـ.
كما تؤكد عدة دراسات أجنبية كدراسة بيرينو( )Piraino, 2006عمى فاعمية اإلشراؼ
المتنوع في تعزيز الثقافة التعاونية بيف المعمميف ،والتطوير الميني لممعمميف ،وفعاليتو في تطوير
أيضا دراسة
التخطيط لمتدريس داخؿ الصؼ ،ومينية المعمميف ،واألنشطة الصفية ،وكشفت ً
سبيس( )Speace, 2003عف األثر اإليجابي لئلشراؼ المتنوع في ممارسات المعمميف الصفية،
واألنشطة الصفية ،إلتاحتو المجاؿ لمحرية في تحديد األىداؼ ،وفتح المجاؿ لممشاركة والتعاوف
بيف المعمـ والمشرؼ التربوي.
ويعد اإلشراؼ التربوي في سمطنة ُعماف مف أىـ جوانب العمؿ التربوي الذي حظي
ُ
باىتماـ كبير ،في ظؿ رؤية تطوير النظاـ التعميمي ،منطمقة مف الرؤية المستقبمية لبلقتصاد
تطور ممحوظًا في ىيكمتو وأساليبو وطرائقو وميامو ،وقد بذلت و ازرة
ًا
العماني (ٕٕٓٓ) ،فقد شيد

كبير منذ السبعينات لتطوير اإلشراؼ ،وقد وجو االىتماـ منذ عاـ ٜٜٔٚـ
جيدا ًا
التربية والتعميـ ً
إلى توجيو النشاطات اإلشرافية ودعميا ،عمى مستوى المناطؽ والمستوى المركزي ،لما ليا مف

تأث ير في تطوير أداء المعمميف والطبلب في جميع المراحؿ الدراسية ،وتـ تعييف مشرفيف تربوييف
في جميع المستويات؛ لمتابعة العمؿ التربوي اإلشرافي ،وتطوير النظاـ التعميمي بمكوناتو
المختمفة (عطاري وعيساف ومحمود.)ٕٓٓ٘ ،
وقد برزت جيود سمطنة ُعماف في تطوير اإلشراؼ التربوي مف خبلؿ العديد مف
األساليب ،مثؿ :تنظيـ ممتقيات وورش عمؿ تربوية ،وندوات لتطوير الممارسات الخاصة
باإلشراؼ التربوي ،وتعزيز جودة أداء المعمـ وممارساتو التربوية ،كندوة اإلشراؼ التربوي بعنواف
"تحديات الدور وفاعمية الممارسة" خبلؿ الفترة ( ٕٜ-ٕٛمارسٕٓٔٓـ) ،والتي أكدت عمى
ضرورة االبتكار والتنويع في األساليب اإلشرافية؛ لتمبية حاجات المعمميف ،وتبني ثقافة تعميؽ
العمؿ الجماعي داخؿ المؤسسة التربوية (و ازرة التربية والتعميـٕٓٔٓ ،جػ).
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تأسيسا عمى ما سبؽ جاءت ىذه الدراسة لوضع تصور مقترح لتفعيؿ اإلشراؼ التربوي
و ً

بمدارس التعميـ ما بعد األساسي ،في ضوء نموذج اإلشراؼ المتنوع ،بما يتناسب مع واقع

مجتمعنا.
مشكمة الدراسة وأسئمتيا
رغـ الجيود التي تبذليا و ازرة التربية والتعميـ في سمطنة ُعماف لتطوير منظومة اإلشراؼ
ومياما ،وتجييزات وكوادر بشرية ،إال أف واقع اإلشراؼ التربوي يشير
مفيوما وأىدافًا
التربوي،
ً
ً
إلى وجود بعض الممارسات التي ال تعكس التطوير الحاصؿ في منظومة اإلشراؼ التربوي ،كما

يشير إلى وجود قصور في بعض الميارات األدائية والشخصية ،التي تشكؿ أولوية لدى
المشرؼ ،كما أظير الواقع حاجة العديد مف المشرفيف التربوييف إلى التدريب والتنمية المينية
(العويسي.)ٕٓٔٔ ،
وقد أكدت العديد مف الدراسات المحمية التي أجريت في مجاؿ اإلشراؼ التربوي عمى أف
المشرؼ التربوي يعتمد عمى الزيارات الميدانية المفاجئة لممعمـ ،ويركز عمى الجوانب السمبية،
دوف االىتماـ بتطوير األداء (السيابي ،)ٕٓٓٛ ،وأف الممارسات التوجييية لموجيي المغة
العربية في المرحمة الثانوية دوف المستوى المأموؿ ،وتقتصر معظميا عمى أسموب الزيارة الصفية
(الخائفي ،)ٕٓٓٔ ،وأف اإلشراؼ الممارس عمى المعمميف عمؿ روتيني ،وأكثر األساليب
اإلشرافية تفعيبل ىو أسموب المبلحظة ،مع عدـ األخذ بعيف االعتبار الفروؽ الفردية بيف
المعمميف (الينائي.)ٕٕٓٔ ،
كذلؾ أوصت بعض الدراسات بالتقميؿ مف أسموب الزيارة الصفية المفاجئة ،واستبداليا
بأساليب أخرى ،باإلضافة إلى زيادة الدورات التدريبية لمموجييف ،والنظر لمعممية اإلشرافية عمى
أنيا عممية تربوية تستيدؼ تطوير أداء المعمميف ،ال عمى أنيا عممية تصيد لؤلخطاء وتتبع
لمثغرات (الخياريٕٕٓٓ ،؛ الغافري.)ٕٕٓٔ ،
إضافة إلى ذلؾ فإف الباحثة مف خبلؿ خبرتيا في الحقؿ التربوي ،الحظت اعتماد
عممية اإلشراؼ التربوي عمى الزيارات اإلشرافية بشكؿ رئيس ،في حيف أف ىناؾ أساليب
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واتجاىات اشرافية حديثة لـ تعط حقيا مف التفعيؿ ،رغـ أىميتيا في تحسيف وتطوير أداء
المعمميف.
وبناء عمى ذلؾ أجرت الباحثة دراسة استطبلعية بيدؼ التعرؼ عمى آراء عينة مف
ً

المعمميف حوؿ واقع الممارسات اإلشرافية لممشرفيف التربوييف ،حيث تـ تطبيقيا عمى عينة
معمما ومعممة مف مدارس التعميـ ما بعد األساسي الحكومية بمحافظة
عشوائية شممت (ٖٓ)
ً

مسقط( .انظر ممحؽ (ٔ) الدراسة االستطبلعية).

وقد كشفت الدراسة االستطبلعية عف وجود مشكبلت في أساليب اإلشراؼ المتبعة،
مثؿ :عدـ مراعاة الفروؽ الفردية بيف المعمميف في األسموب اإلشرافي المتبع ،واالعتماد في
تقويـ أداء المعمـ بالدرجة األولى عمى الزيارة اإلشرافية ،وعدـ التنويع في األساليب اإلشرافية،
وحيث أف اإلشراؼ المتنوع ينطمؽ مف مبدأ مراعاة الفروؽ الفردية بيف المعمميف ،وأف الغرض
مف الزيارة اإلشرافية زيارة تطوير ال تقييـ ،إضافة إلى أنو ُيركز عمى التنويع في األساليب
اإلشرافية المقدمة لممعمميف ،وىذا غير متوفر في الحقؿ التربوي ،وفؽ نتائج الدراسة
االستطبلعية.
وانطبلقًا مف نتائج الدراسة االستطبلعية ،وتوصيات الدراسات السابقة ،وخبرة الباحثة،
إضافة إلى عدـ دراسة ىذا الموضوع عمى واقع الحقؿ التربوي في سمطنة ُعماف ،أصبحت
ىناؾ حاجة إلى تبني اإلشراؼ المتنوع لمعمؿ بو في الحقؿ التربوي ،لموقوؼ عمى قدرات
المعمميف ،وامكاناتيـ ،ومراعاة المستويات المختمفة ليـ؛ بحيث تعمؿ عمى تنمية أداء المعمميف،
وتطوير كفاياتيـ المينية؛ حتى يكونوا قادريف عمى مواكبة مستجدات العصر والتغيرات السريعة.
ولذا تسعى الدراسة ،لئلجابة عف األسئمة اآلتية:
ٔ .ما واقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع بمدارس التعميـ ما بعد األساسي
بمحافظة مسقط ،مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟
ٕ .ما الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع بمدارس التعميـ ما بعد األساسي بمحافظة
مسقط ،مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟
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ٖ .ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )ٓ.ٓ٘ ≤ αفي متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة ،تعزى لممتغيرات :النوع ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة
الوظيفية؟
ٗ .ما التصور المقترح لتفعيؿ اإلشراؼ التربوي بمدارس التعميـ ما بعد األساسي بمحافظة
مسقط ،في ضوء نموذج اإلشراؼ المتنوع ؟

أىداف الدراسة
تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ اآلتي:
ٔ .التعرؼ عمى واقع ممارسة المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع بمدارس التعميـ ما بعد
األساسي بمحافظة مسقط ،مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
ٕ .تحديد الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع بمدارس التعميـ ما بعد األساسي ،مف
وجية نظر عينة الدراسة.
ٖ .الكشؼ عف الفروؽ اإلحصائية في متوسطات استجابات أفراد العينة ،في ضوء متغيرات:
(النوع ،المسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة الوظيفية).
ٗ .تقديـ تصور مقترح لتفعيؿ اإلشراؼ التربوي بمدارس التعميـ ما بعد األساسي
بمحافظة مسقط ،في ضوء نموذج اإلشراؼ المتنوع.

أىمية الدراسة
تتمثؿ أىمية الدراسة في إثراء األدب التربوي في مجاؿ اإلشراؼ التربوي بسمطنة ُعماف
بشكؿ عاـ ،وفي مجاؿ اإلشراؼ المتنوع بشكؿ خاص ،كما أنيا قد تساعد المشرفيف التربوييف
في تنمية مياراتيـ لممارسة اإلشراؼ المتنوع بفاعمية ،إضافًة إلى أنيا تُسيـ نتائجيا في توجيو
اإلدارات التعميمية العميا واإلدارات التنفيذية واإلشرافية نحو رسـ وتطوير اإلشراؼ التربوي ،مف
جانب آخر تساىـ ىذه الدراسة في تشكيؿ قاعدة انطبلؽ القتراح دراسات جديدة مشابية،
ومتغيرات مختمفة حوؿ موضوع اإلشراؼ المتنوع ،إضافًة إلى تقديميا تصور مقترح ُيؤمؿ أف
يستفيد منو صناع القرار بو ازرة التربية والتعميـ لتطبيؽ نموذج اإلشراؼ المتنوع.
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حدود الدراسة
تمثمت حدود الدراسة في اآلتي:
الحدود الموضوعية :سعت الدراسة إلى تقديـ تصور مقترح لتفعيؿ اإلشراؼ التربوي في ضوء
نموذج اإلشراؼ المتنوع ،وذلؾ مف خبلؿ أربعة محاور ،وىي :أسس ومرتكزات اإلشراؼ
المتنوع ،ومياـ المشرؼ التربوي في ضوء اإلشراؼ المتنوع ،وأساليب اإلشراؼ المتنوع،
والصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع.
الحدود المكانية :تـ تطبيؽ الدراسة عمى المدارس الحكومية لمتعميـ ما بعد األساسي ،بمحافظة
مسقط في سمطنة ُعماف.
الحدود الزمانية :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي
ٖٕٕٔٓٓٔٗ/ـ.
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة عمى معممي ومعممات مدارس التعميـ ما بعد األساسي
الحكومية ،في محافظة مسقط بسمطنة ُعماف ،باإلضافة إلى المعمميف والمعممات األوائؿ بتمؾ
المدارس ،لمعاـ الدراسي ٖٕٕٔٓٓٔٗ/ـ.

مصطمحات الدراسة
تتحدد مصطمحات الدراسة في اآلتي:
 .0اإلشراف التربوي (:)Educational Supervision
ىو عممية قيادة ديمقراطية تعاونية منظمة ،تُعنى بالموقؼ التعميمي بجميع عناصره ،مف
مناىج ووسائؿ وبيئة ومعمـ وطالب ،وتيدؼ إلى دراسة العوامؿ المؤثرة في ذلؾ الموقؼ
وتقييميا؛ لمعمؿ عمى تحسينيا ،مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ ألىداؼ التعمـ والتعميـ (األسدي وابراىيـ،
 ،ٕٓٓٚص٘ٔ).
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ائيا بأنو :عممية فنية منظمة ىدفيا تحسيف العممية التعميمية التعممية،
وتعرفو الباحثة إجر ً
مينيا ،مف خبلؿ تقديـ الخبرات المناسبة لممعمميف ،وتييئة جميع الظروؼ
وتطوير أداء المعمميف ً
واإلمكانات لمتدريس الجيد؛ بما يحقؽ النمو الشامؿ لمطبلب.
 .4اإلشراف المتنوع (:)Differentiated Supervision
وقد عرفتو و ازرة التربية والتعميـ السعودية (ٕٓٓٙجػ ،ص )ٖٜبأنو" :نيج إشرافي قائـ
عمى فرضية أف المعمميف مختمفوف في قدراتيـ وخبراتيـ واىتماماتيـ وتفضيبلتيـ ،ولذلؾ ينبغي
عمى المشرؼ التربوي أو مدير المدرسة أف يوفر لمعمميو أساليب متنوعة ،مف األساليب
والنشاطات اإلشرافية وأساليب التقويـ".
ويعرؼ العبدالكريـ (ٕ٘ٓٓ،ص )ٜٗاإلشراؼ المتنوع بأنو " نموذج إشرافي ،ييدؼ إلى
ُ
إيجاد مدرسة متعممة ،عف طريؽ توطيف أنشطة النمو الميني داخؿ المدرسة ،وتفعيؿ دور
المعمميف في ىذه األنشطة ،مع مراعاة الفروؽ المينية بيف المعمميف ،مف خبلؿ تقديـ أنشطة
نمو ميني متنوعة ،تمبي الحاجات المختمفة لممعمميف".
ائيا بأنو :نموذج إشرافي ،ييدؼ إلى تطوير أداء المعمميف الميني،
وتُعرفو الباحثة إجر ً
ويصنفيـ إلى مستويات ،وفؽ معايير معينة ،مع تحديد
اعيا الفروؽ الفردية بيف المعمميفُ ،
مر ً
األسموب اإلشرافي المبلئـ لكؿ فئة ،مف بيف ثبلثة أساليب ،ىي :التطوير المكثؼ ،والنمو
الميني التعاوني ،والنمو الميني الذاتي.
 .1التعميم ما بعد األساسي (:) Post-basic Education
ىو" نظاـ يمتد لسنتيف مف التعميـ المدرسي ،يعقب مرحمة التعميـ األساسي التي تستغرؽ
عشر سنوات دراسية ،وييدؼ إلى االستمرار في تنمية الميارات األساسية ،وميارات العمؿ،
والتخطيط الميني لدى الطبلب ،بما يييئيـ ليكونوا أعضاء فاعميف في المجتمع ،وقادريف عمى
االستفادة مف فرص التعميـ والتدريب والعمؿ بعد التعميـ المدرسي" (و ازرة التربية والتعميـ،
 ،ٕٓٓٚص.)ٙ
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الفصل الثاني
اإلطػار النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطـار النظري والدراسات السابقة
يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا لئلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصمة بمتغيرات
الدراسة ،وذلؾ لتكويف خمفية عممية ،ومعرفة جيدة عف موضوع الدراسة ،واالستفادة مف تجارب
ٍ
محاور،
الباحثيف السابقيف ،لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،حيث اشتمؿ اإلطار النظري عمى ثبلثة
ىي :اإلشراؼ التربوي ،واإلشراؼ المتنوع ،واإلشراؼ التربوي بمدارس التعميـ ما بعد األساسي
في سمطنة ُعماف.

أوال :اإلطار النظري
المحور األول :اإلشراف التربوي
ٍ
بنصيب و ٍ
افر مف العناية واالىتماـ؛ فقد
حظي اإلشراؼ التربوي في بمداف العالـ المختمفة
مر اإلشراؼ التربوي خبلؿ تاريخو بتغيرات متبلحقة ،وتطورات مستمرة في العممية التعميمية
التعممية ارتبطت بعدة عوامؿ ،منيا :التغيير في مفيوـ التربية ،وتقدـ البحوث التربوية ،وفمسفة
المجتمع ،وىذه العوامؿ ال يمكف الفصؿ بينيا لتداخميا ،فيي تؤثر في التربية بصفة عامة
واإلشراؼ بصفة خاصة (خضر.)ٕٓٔٔ ،

تعريف اإلشراف التربوي
تعددت تعريفات اإلشراؼ التربوي ،وتنوعت بتنوع الفمسفات والنظريات والمراحؿ ،حيث
تناولو التربويوف مف عدة جوانب ،واختمفت تعريفاتيـ لو وتباينت اتجاىاتيـ حسب نظرتيـ إليو
وفيميـ لو ،وحسب الماميـ بجوانبو ،وتحميميـ إلطاره ومضمونو ،وقد أورد بعض الباحثيف
تعريفات عدة لئلشراؼ التربوي ،وسيتـ تناوؿ بعض ىذه التعريفات كما جاءت في األدب
التربوي.
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فقد عرفو أبو عابد (ٕ٘ٓٓ ،صٗٔ) بأنو "تمؾ العممية المخططة المنظمة ،اليادفة إلى
مساعدة العامميف التربوييف عمى امتبلؾ ميارات تنظيـ تعمـ الطمبة؛ بشكؿ يؤدي إلى تحقيؽ
ويعرفو عبيدات
األىداؼ التعميمية والتربوية ،عمى ىيئة نظاـ لو مدخبلتو وعممياتو ومخرجاتو"ُ ،
وأبو السميد ( ،ٕٓٓٚص )ٕٚبأنو عبارة عف "العمؿ مع المعمميف بأساليب مختمفة ،لتطوير
التعميـ ،مف خبلؿ إيجاد بيئة صفية مثيرة لمتعمـ الممتع النشط ،المبني عمى التعميـ المتمايز وفؽ
ذكاءات الطبلب المتنوعة".
وأورد اإلبراىيـ (ٕٔٔٓ ،صٗٔ) تعريفا آخر لئلشراؼ التربوي؛ حيث عرفو بػأنو "
عممية تفاعؿ بيف المشرؼ والمعمـ ،في جو ديمقراطي ييدؼ إلى تزويد المعمـ بكؿ ما يحقؽ
نموه العممي والميني؛ بقصد تحسيف عمميتي التعمـ والتعميـ" ،فيما اعتب ار سيرجوفاني
وستارات ) (Sergiovanni & Starrattأف اإلشراؼ التربوي ىو "مجموعة مف األنشطة
المصممة لتطوير التعميـ ،والتي تعمؿ كمصدر لمدعـ البشري ،تُركز عمى زيادة فاعمية المدرسة،
مف خبلؿ تشجيع النمو الميني ،مما يؤدي إلى انتماء عاؿ لممدرسة ولمجماعة ،والتزاـ بتحقيؽ
األىداؼ ،وانجاز أعمى ،وزيادة الرضا الوظيفي" (السعود ،ٕٓٔٔ ،ص.)ٕٙ
بينما عرفت المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ( )ALECSOاإلشراؼ التربوي بأنو:
"عممية شاممة لمموقؼ التعميمي بكؿ عناصره؛ المعمـ ،الطالب ،المنيج ،البيئة المدرسية ،كما أنو
أداة اتصاؿ وتفاعؿ بيف المؤسسات التعميمية واإلدارة ،وتنمية شاممة لقدرات العناصر المشاركة
في العممية التعميمية ،كما أنو تحسيف لمواقع الميداني"(حسيف وعوض اهلل ،ٕٓٓٙ ،صٗٔ)،
كما عرفو الدويؾ وآخروف( ،ٕٜٓٓصٓ )ٚبأنو "عممية قيادة ديمقراطية تعاونية منظمة ،تعني
بالموقؼ التعميمي التعممي بجميع عناصره ،مف مناىج ووسائؿ وأساليب ،وبيئة ومعمـ وطالب،
وتيدؼ إلى دراسة العوامؿ المؤثرة في ذلؾ الموقؼ ،وتقييميا ،لمعمؿ عمى تحسينيا وتنظيميا،
مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ ألىداؼ التعمـ والتعميـ".
ومف خبلؿ العرض السابؽ لبعض تعريفات اإلشراؼ التربوي ،يتضح أنو عمى الرغـ مف
اختبلؼ وجيات نظر التربوييف حوؿ المفيوـ ،إال أنيا تركز جميعيا عمى عناصر الموقؼ
التعميمي بصفة عامة ،وعمى عنصر المعمـ بصفة خاصة؛ فاإلشراؼ التربوي ىو عممية تربوية،
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قيادية ،إنسانية تعاونية ،مخططة ،تيدؼ إلى تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ واف اختمفت في ما
بينيا في أساليب وكيفية تحقيؽ ىذا اليدؼ.

أىداف اإلشراف التربوي
كبير في تعزيز عمميات التعميـ والتعمـ ،وكفاءة مخرجات
دور ًا
إف لئلشراؼ التربوي ًا

احدا ويتمثؿ في مساعدة المعمـ عمى تطوير
النظاـ التعميمي ،لذا لـ يعد لئلشراؼ التربوي ىدفًا و ً
أساليبو ووسائمو داخؿ غرفة الصؼ؛ بؿ تعددت أىدافو لتتوافؽ مع مفيومو الحديث ،ولتحقؽ اليدؼ
العاـ لو ،وىو تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ ،وتحسيف بيئتيما ،وذلؾ مف خبلؿ تحسيف جميع العوامؿ
المؤث ةر عمييما ،ومعالجة الصعوبات التي تواجييا.
ولقد أشارت عيساف والعاني ( )ٕٓٓٚأف اإلشراؼ التربوي يسعى مف خبلؿ أدوا هر والمياـ الموكمة
لو إلى غاية أساسية ،تتمثؿ في تحقيؽ جودة التعمـ وتحسيف نوعيتو ،كونو مف العمميات التربوية الحيوية
المصاحبة لعمميتي التعميـ والتعمـ في المدرسة ،إلى جانب كونو حمقة اتصاؿ فاعمة بيف المدرسة واألجي ةز
اإلدارية والفنية ،في مديريات التربية وو از ةر التربية والتعميـ.
ومف أبرز أىداؼ اإلشراؼ التربوي ما أشارت إليو مجموعة مف األدبيات منيا (أسعد،
ٕ٘ٓٓ؛ أبوغريبةٕٜٓٓ ،؛ البستاف وعبدالجواد وبولس ،)ٕٓٔٓ ،وىي كاآلتي:
 االرتقاء بمستويات األداء الميني والفني واإلداري لممعمميف ،واألكثر ارتباطًا بميوؿ الطمبةوحاجات المجتمع.

 تحسيف أداء النظاـ التعميمي أو تطويره نحو تحقيؽ مزيد مف الفاعمية والكفاءة واإلنتاجية. حماية المعمميف مف التعرض لمنقد الظالـ ،أو مف إعطائيـ أعماال تفوؽ قدراتيـ وطاقاتيـ. ترغيب أعضاء الييئة التدريسية في مينتيـ ومدارسيـ ،ومعالجة الصعوبات التي يواجيونيا. مساعدة المعمميف عمى معرفة األىداؼ الحقيقية لمتربية ،والفرؽ بيف الغاية والوسيمة. تحسيف العممية التربوية عف طريؽ القيادة المينية لمدراء المدارس والمعمميف. تطوير المنياج المدرسي ،بكؿ ما يشممو مف الخبرات التي يمر بيا التبلميذ. تقويـ عمؿ المؤسسة التربوية (المدرسة) ،وتقديـ المقترحات لتحسينو.13

 تنمية الميارات األساسية لدى المعمـ إلدارة المواقؼ التعميمية بفاعمية. تقويـ التبلميذ والتعرؼ عمى مستوياتيـ في نواحي نموىـ المختمفة. إعداد الدورات والبرامج التدريبية لممعمميف في ضوء احتياجاتيـ. تشجيع المعمميف عمى القياـ بعممية البحث العممي والتربوي.وفي ضوء األىداؼ السابقة فإنو يمكننا القوؿ أف اإلشراؼ التربوي ال يمكف االستغناء
عنو ،بإعتباره أحد الركائز األساسية لمعمؿ التربوي ،لذا عمى المشرؼ التربوي أف يسعى لتحقيؽ
ىذه األىداؼ بشكؿ يؤدي لتحقيؽ الغاية المنشودة مف التربية والتعميـ.

مجاالت اإلشراف التربوي
تعددت مجاالت اإلشراؼ التربوي وتنوعت ،لتعمؿ متعاونة مع جميع عناصر المجتمع
المدرسي؛ فتشمؿ المدرسة والبيئة المحيطة بيا ،ويمكف إيجاز أىـ ىذه المجاالت في ضوء ما
ورد في (طافشٕٓٓٗ ،؛ أبوعابدٕٓٓ٘ ،؛ آؿ مصعود )ٕٖٓٔ ،كما يمي:
أ .التخطيط :يعد التخطيط العممي الذي يتسـ بالتجديد واالبتكار مف أبرز مجاالت عمؿ
المشرؼ التربوي ،فيو يعد خطتو اإلشرافية بالتعاوف مع المعمميف ،ويساعدىـ في إعداد
خططيـ الدراسية والسنوية ،ويساعد إدارة المدرسة في إعداد الخطة السنوية.
ب .المعمم :يعد مف أىـ عناصر المنظومة التعميمية ،وأكثرىا إد ار ًكا لمظروؼ المحيطة بالمواقؼ
التربوية لمطبلب ،لذلؾ ينبغي عمى المشرؼ التربوي أف ييتـ بمبلحظة وتطوير أداء المعمـ؛
مباشر بما يحققو المعمـ مف
ًا
طا
ألف تحسف العممية التعميمية؛ وتحقيقيا ألىدافيا ،مرتبط ارتبا ً
تقدـ وتطور ونمو ميني.
ج .المتعمم :ىو محور العممية التعميمية التعممية ،فجميع النشاطات التي يقوـ بيا المشرؼ
التربوي تستيدؼ مساعدتو عمى تحقيؽ النمو المتكامؿ في جميع المجاالت المختمفة.
د .المنيج المدرسي :إن العممية التعميمية عبارة عف عمميات تفاعمية بيف المعمـ والمتعمـ،
ويشكؿ المنيج مادة ذلؾ التفاعؿ ،ولـ يعد مقتص ار عمى الكتاب المدرسي؛ بؿ أصبح بمفيومو
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الحديث يشمؿ جميع الخبرات التعميمية المخطط ليا ،والتي يمر بيا التمميذ داخؿ المدرسة
وخارجيا؛ لمساعدة التبلميذ عمى تحقيؽ النمو الشامؿ في جميع النواحي ،لذا فدور المشرؼ
التربوي التعاوف مع المعمميف ودائرة المناىج ،في عممية بناء وتطوير المناىج الدراسية؛ لتمبي
حاجات المتعمميف ،كما يجب عمى المشرؼ التربوي أف يطمع باستمرار عمى تمؾ المناىج.
ه .البيئة المدرسية الداخمية :وتشمؿ التسييبلت المتوافرة ،مثؿ :مركز مصادر التعمـ ،ومختبر
العموـ ،والمبلعب ،واألنشطة المدرسية (تنوعيا ،تفعيميا ،تقويميا ،متابعتيا ،)...،وفريؽ
تطوير المدرسة (تشكيمو ،تفعيمو ،تقويـ أدائو.)...،
و .البيئة المدرسية الخارجية :وتشتمؿ عمى عبلقة المدرسة مع المجتمع المحمي ،ومشاركتيا
في التوعية المحمية وتأثيرىا عمى المجتمع ،فيجب عمى المشرؼ رفع مستوى الوعي لدى
المعمميف بدور البيئة المحيطة ،واإلسياـ بدوره في تفعيؿ البيئة الخارجية بما يخدـ العممية
التعميمية.
عنى اإلشراؼ التربوي بأدوات القياس والتقويـ ،فيتطمب مف المشرؼ
ز .القياس والتقويمُ :ي َ
التربوي تدريب المعمميف عمى بنائيا بمختمؼ الوسائؿ اإلشرافية ،وتوضيح أنواعيا ،وفي
تحميميا وتفسير نتائجيا.
ويتضح مما سبؽ ،ارتباط المجاالت التي يؤثر فييا المشرؼ التربوي ،لذا يتطمب منو
وضع خطة سنوية متكاممة تتضمف مجاالت اإلشراؼ التربوي لتنميتيا ،وتطويرىا بفاعمية.

أساليب اإلشراف التربوي
يسعى اإلشراؼ التربوي إلى تناوؿ جميع عناصر الموقؼ التعميمي؛ بغرض تقويميا
تبعا لتطور مفيوـ
وتطويرىا؛ لتحسيف العممية التعميمية ،لذا تطورت أساليب اإلشراؼ التربوي ً
اإلشراؼ التربوي ،فظيرت أساليب كثيرة ومتنوعة ،لكؿ منيا مميزات وضوابط وشروط

الستخداميا؛ بحيث تبلئـ الموقؼ التربوي.
وقد أشار القاسـ (ٕٓٔٓ) إلى أف نجاح األسموب اإلشرافي المناسب يتوقؼ عمى
مقومات أساسية ،تساعد المشرؼ التربوي في اختياره ،ومنيا :مبلئمة األسموب اإلشرافي لمموقؼ
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التربوي ،وتحقيقو اليدؼ الذي يستخدـ مف أجمو ،والمشاركة اإليجابية لممعمـ في اختيار األسموب
اإلشرافي ،وتخطيطو وتقويمو ،ومرونة األسموب اإلشرافي ،بمراعاتو لظروؼ المعمـ والمشرؼ
والمدرسة ،ومعالجة األسموب لمشكبلت تيـ المعمميف ،وتسد احتياجاتيـ ،وتُصنؼ األساليب
اإلشرافية إلى فردية وجماعية ،يأتي تفصيميا في اآلتي:
أ .األساليب الفردية:
وىي األساليب التي تتـ بيف المشرؼ التربوي والمعمـ بشكؿ فردي ،وتتيح لممعمـ فرصة
الكشؼ عف مشكبلتو المينية ،ومشكبلتو الشخصية ،التي ال يستطيع التعرؼ عمييا عند
مشاركتو في األساليب الجماعية ،وتتضمف ما يمي:
استخداما ،ويطمؽ
شيوعا و
 الزيارة الصفية :وتعتبر مف أقدـ األساليب اإلشرافية ،وأكثرىا
ً
ً
عمييا المبلحظة الصفية ،ويقصد بيا زيارة المشرؼ التربوي لممعمـ في قاعة الصؼ أثناء
عممو ،بيدؼ رصد النشاطات التعميمية ،ومبلحظة التفاعؿ الصفي ،وتقويـ أداء المعمـ،
ومف أنواعيا :الزيارة المفاجئة ،التي يقوـ بيا المشرؼ فجأة دوف إشعار أو اتفاؽ مسبؽ مع
المعمـ ،والزيارة المرسومة التي تتـ بناء عمى تخطيط مسبؽ بيف المشرؼ التربوي والمعمـ،
والزيارة المطموبة :والتي تتـ مف خبلؿ دعوة مف المعمـ لممشرؼ التربوي ليطمع عمى طريقة
مبتكرة في التدريس ،أو وسيمة حديثة ،أومشكبلت تعميمية تواجيو (الحفصي.)ٕٖٓٔ ،
 المداولة اإلشرافية (االجتماع الفردي مع المعمم) :وىي مقاببلت تتـ وجيا لوجو بيف
المشرؼ التربوي والمعمـ ،بيدؼ مناقشة بعض األمور التربوية ،أو تبادؿ وجيات النظر ،أو
عرض وتحميؿ بعض الصعوبات ألجؿ حميا ،وذلؾ لرفع كفاءة المعمـ أحيانا ،أو إمداده
بالمستجدات التربوية ،أو توجييو حوؿ أمر ما ،وىي مف أعظـ الوسائؿ لمعاونة المعمميف،
ورفع معنوياتيـ ،وأكثرىا فاعمية لتحسيف التدريس ،وليس ليا وقت محدد ،حيث ال يشترط أف
تسبقيا زيارة صفية (الحريريٕٓٓٙ ،؛ العياصرة.)ٕٓٓٛ ،
 القراءات الموجية :وقد عرفيا صميوه (ٕ٘ٓٓ ،ص٘ )ٛبأنيا "أسموب إشرافي ييدؼ إلى
تنمية كفايات المعمميف في أثناء الخدمة ،مف خبلؿ إثارة اىتماميـ بالقراءة الخارجية ،وتبادؿ
مدروسا" ،وتستخدـ مع المعمميف الذيف لدييـ
منظما
الكتب واقتنائيا ،وتوجيييـ إلييا توجييًا
ً
ً
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نجاحا ال بد أف يتصؼ
الرغبة في تطوير وتنمية أنفسيـ ذاتيا؛ ولكي يحقؽ ىذا األسموب
ً
المشرؼ بسعة االطبلع ،ومتابعة كؿ جديد في مادة تخصصو ،أو في المجاؿ التربوي
التعميمي.
 النشرات التربوية :ىي وسيمة اتصاؿ بيف المشرؼ التربوي والمعمميف ،وتعتبر مف أوسع
تأثير في تحسيف العممية التربوية ،حيث يستطيع المشرؼ مف
أساليب اإلشراؼ التربوي ًا
خبلليا أف ينقؿ إلى المعمميف بعض خبراتو وقراءاتو ومقترحاتو ،وكثير مف حموؿ المشكبلت

التربوية ،التي تساىـ في رفع مستويات المعمميف في أقؿ وقت وجيد ممكنيف ،فيي تعد مف
بعيدا عف الروتيف واعطاء
جيدا
األساليب الناجحة ،إذا أعدت بعناية ونظمت
ً
تنظيما ً
ً

األوامر(حمودة.)ٕٓٔٔ ،
ب .األساليب الجماعية:

وىي األساليب التي تنفذ مف قبؿ مجموعة مف المعمميف ،ويتـ فييا العمؿ بروح الجماعة
وعبلقات التعاوف بيف األفراد ،والعمؿ بروح الفريؽ ،واستخداميا في اإلشراؼ التربوي يحقؽ نتائج
ايجابية ،سواء في المجاؿ التربوي العاـ ،أو في مجاؿ النمو الميني لكؿ مف المشرؼ والمعمـ،
حماسا لؤلىداؼ التي يشارؾ في تحديدىا،
فيي تُوفر لممعمـ الشعور باالنتماء ،وتجعمو أكثر
ً
وتُوفر لو خبرات تساعده في التقدـ في العمؿ ،وتحسيف عبلقاتو اإلنسانية ،إضافة إلى معالجة

العديد مف المشكبلت التربوية (العرنوسي والعجرش والجبوري والجبوري ،)ٕٕٓٔ ،وتشمؿ:
 الورش التربوية (المشاغل التربوية) :وىي لقاء تربوي عممي تعاوني ،يخطط لو المشرؼ
التربوي لمجموعة مف المعمميف ،حسب الوقت المحدد ،مف أجؿ اكتساب معارؼ وميارات
تطبيقية ،أو لمعالجة مشكمة تربوية أوتنظيمية ،أو إنجاز مشروع أو نموذج تربوي محدد،
وتنتيي بتقرير نيائي (عبدالحي.)ٕٖٓٔ ،
وتسيـ الورش التربوية في النمو الميني واالجتماعي لممعمميف ،وتنمي لدييـ ميارات
التخطيط والتنظيـ والتقويـ ،وتساعدىـ في طرح مشكبلت واقعية ،وايجاد الحموؿ العممية ليا،
باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادؿ الخبرات بيف المشاركيف ،واطبلؽ قواىـ اإلبداعية.
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 االجتماعات العامة :ويعرفيا العبدالجبار ( ،ٕٓٓٛص )ٛٙبأنيا " لقاءات تربوية يعقدىا
ويخطط ليا المشرؼ التربوي مع معممي مادة دراسية ،أو صؼ معيف ،بيدؼ تحسيف
العممية التربوية وتبادؿ األفكار لمواجية المشكبلت التربوية" ،وينبغي أف تكوف أىداؼ ىذه
االجتماعات واضحة ومحددة ،وذات صمة بطبيعة المشكبلت التي يعانييا المعمموف بشكؿ
عاـ ،والتي يشعر بيا المشرؼ التربوي.
 البرامج التدريبية :أطمقت عمييا و ازرة التربية والتعميـ (ٕٓٓٙجػ ،صٖ٘) مصطمح التدريب
التربوي ،فاعتبرتو "مجموعة مف النشاطات المنظمة والمستمرة ،التي تعمؿ عمى تعديؿ
اتجاى ات المعمميف وتنمية معارفيـ ومياراتيـ ،وذلؾ إلحداث تغييرات إيجابية في أدائيـ
التعميمي ،ودافعيتيـ نحو العمؿ".
وقد حؿ مصطمح التنمية المينية مكاف التدريب التربوي ،فالتنمية المينية أشمؿ وأعـ،
وأقدر عمى استيعاب جميع النشاطات الفردية والجماعية ،المباشرة وغير المباشرة ،الرسمية
والشخصية ،فاألساليب اإلشرافية ماىي إال نشاطات تنمية مينية ،ولممشرؼ التربوي دور ىاـ في
تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميف ،وترشيحيـ ليذه الدورات ،إضافة إلى المشاركة والتنظيـ
ليا.
 الندوات التربوية :ىي نشاط جماعي ىادؼ ،يتولى فيو عدد مف المختصيف أو الخبراء -
مف ثبلثة إلى ستة  -عرض الجوانب المختمفة لقضية تربوية ،أو موضوع محدد ،عمى
مجموعة مف المعمميف ،ويتبعيا نقاش ىادؼ حوؿ ما تـ عرضو مف أفكار وآراء؛ ولضماف
نجاح الندوة ال بد مف اإلعداد الجيد ليا ،والحرص عمى إبراز النقاط الرئيسية وتمخيصيا،
وضبط الزمف لمعرض ولمنقاش ،فيي تتيح الفرصة لعرض خبرات مجموعة مف األشخاص
وتبادؿ اآلراء بينيـ (الطعاني.)ٕٓٔٓ ،
 الزيارات المتبادلة :ويشير المومني ( )ٕٓٓٛأنيا أسموب إشرافي يجري في مواقؼ طبيعية
غير مصطنعة ،مما يزيد مف ثقة المعمـ بنفسو ،وقد تتـ الزيارات بيف معممي مدرسة واحدة،
أو مدرستيف متجاورتيف ،وبيف معممي مادة واحدة أو مواد مختمفة ،وذلؾ تحت إشراؼ
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المشرؼ التربوي أو مدير المدرسة ،وليا مسميات مختمفة ،مثؿ :إشراؼ الزمبلء ،أو إشراؼ
الرفاؽ ،أو اإلشراؼ باألقراف ،أو النمو الميني التعاوني.
 الدروس التطبيقية :ىي نشاط عممي ييدؼ لتوضيح فكرة ،أو طريقة ،أو وسيمة ،أو أسموب
تعميمي ،يرغب المشرؼ التربوي في إقناع المعمميف بفعاليتو وأىمية استخدامو ،ينفذه
المشرؼ التربوي أو معمـ ذو خبرة (أمراهلل.)ٕٖٓٔ ،
 البحث اإلجرائي :أحد أنماط البحث التربوي ،ييدؼ إلى تطوير العممية التربوية ،وتمبية
الحاجات المختمفة ألطراؼ ىذه العممية ،مف خبلؿ المعالجة العممية الموضوعية لممشكمة
فرديا يتواله شخص واحد ،كالمشرؼ أو المدير
المباشرة التي يواجيونيا ،وقد يكوف البحث ً
تعاونيا بيف المعمـ والمشرؼ التربوي ،أو مجموعة مف المعمميف
جماعيا
أو المعمـ ،أو بحثًا
ً
ً
(المومني.)ٕٓٓٛ ،
 التعميم المصغر :ىو " أسموب تدريبي ينفذه المشرؼ لممعمميف؛ لمتدرب عمى ميارات تعميمية
محددة ،في موقؼ صفي مصغر (ٗ ٙ-طبلب) ،ولحصة مصغرة (٘ ٔٓ-دقائؽ) ،مع
إخضاع أداء المتدرب لمتقويـ المضبوط ،ثـ تكرار األداء المتبوع بالتقويـ مرة أخرى ،إلى أف
يبمغ المتدرب المستوى المرضي عنو مف حيث اكتساب الميارة" (العبدالجبار،ٕٓٓٛ ،
صٗ.)ٛ
وتؤكد الباحثة أف تطور أساليب اإلشراؼ التربوي يؤدي إلى تحسيف عمميتي التعميـ
والتعمـ ،لذا ينبغي أف يكوف المشرؼ التربوي مدرًكا لكافة األساليب ،التي يمكف أف تساعد
المعمميف عمى التغيير والتطوير نحو األفضؿ ،بحيث يتـ اختيار األسموب اإلشرافي بما يتناسب
مع الموقؼ التربوي بكؿ أبعاده.

أنواع اإلشراف التربوي
أدى تطور العممية اإلشرافية وتأثرىا بالتغيرات التربوية واالجتماعية والعممية ،إلى ظيور
أنواع وأنماط متعددة مختمفة لئلشراؼ التربوي ،تيدؼ جميعيا إلى خدمة العممية التعميمية
التعممية ،وتقديـ المساعدة لمعامميف في الحقؿ التربوي ،ويحدد نوعية كؿ منيا عدة عوامؿ ،منيا:
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المشرؼ التربوي نفسو متمثمة في أىدافو وميامو ،وطبيعة النظاـ التربوي وعناصره المختمفة،
والعبلقات التي تسود ىذا النظاـ.
وقد تبايف الباحثوف في تصنيفاتيـ ألنواع اإلشراؼ التربوي ،فمنيـ مف صنفيا حسب
األسموب الذي يتبعو المشرؼ ،أو حسب األىداؼ والنتائج ،أو حسب العبلقات اإلنسانية،
ممخصا لتمؾ التصنيفات:
وغيرىا مف التصنيفات األخرى ،وفيما يمي
ً
أوًال :وفقًا لألسموب المتبع من قبل المشرف التربوي:
 .0اإلشراف االستبدادي :يتمثؿ في استخداـ المشرؼ التربوي سمطتو ،منطمقًا مف مركزه
الوظيفي ،فينظر لممعمميف بأنيـ يعمموف لديو ،ال يعمموف معو ،ويعتقد أف ميامو تحديد
طريقة عمؿ المعمـ ،ومراقبتو ،والتأكد مف مدى تنفيذ المعمـ لمطرؽ المحددة لو (أمراهلل،
ٖٕٔٓ).
 .4اإلشراف الدبموماسي :يتمثؿ ىذا النمط في قدرة المشرؼ عمى توجيو التفكير الجمعي
وقيادتو ،فيو يتيح الفرصة ألفراد جماعتو لعرض آرائيـ وأفكارىـ ،ليتعرؼ عمى شخصياتيـ
شكميا ومظيرًيا ،فمظيره العاـ ديمقراطي ،ولكنو في
ورغباتيـ وميوليـ ،فيكوف نظاـ العمؿ
ً
حقيقتو بعيد عف الديموقراطية ،إذ يعمد المشرؼ مف خبللو إلى فرض آرائو بطريقة تتصؼ
بالميونة والمباقة (أمراهلل.)ٕٖٓٔ ،
 .1اإلشراف الديموقراطي :ىو النمط اإلشرافي البناء الذي يعتمد عمى احتراـ شخصية المعمـ،
ويقوـ عمى مبدأ التعاوف ،ويتيح لو فرصة النمو الذاتي ،فالعبلقة بيف المشرؼ والمعمـ عبلقة
طيبة ،يسمح لممعمـ فييا بالمشاركة في توجيو التعميـ وتحديد سياساتو ،ومناقشة أىداؼ
وخطط ووسائؿ تحسيف التعمـ ،حيث يثؽ المشرؼ في إمكانات المعمميف (العبدالجبار،
.)ٕٓٓٛ
 .2اإلشراف الترسمي :يقوـ عمى أساس إعطاء المشرؼ لممعمميف الحرية الكاممة في أدائيـ
ألعماليـ ،فبل ييتـ بتطوير كفاءة المعمميف ،ويتصؼ المشرؼ بالتسيب ،فيو يتخمى عف دوره
لآلخريف ،مما يجعؿ العمؿ يتحوؿ إلى حالة مف الفوضى ،وخاصة مف جانب المعمميف
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سمبا ،فيقؿ حماسيـ لمعمؿ (العبدالجبار،
المقصريف ،ويؤثر عمى المعمميف المتميزيف ً
.)ٕٓٓٛ
ثانيا :وفقًا لألىداف والغايات والنتائج:
ً
.0اإلشراف التصحيحي :يسعى ىذا النوع إلى معالجة األخطاء في الممارسات التربوية
والتعميمية ،وتكمف فاعميتو في تصحيح أخطاء المعمـ بمباقة ،دوف اإلساءة إليو ،أو التشكيؾ
في قدرتو عمى التدريس ،ومعالجة الموقؼ ،سواء كاف في مقابمة عرضية ،أو في اجتماع
جوا مف الثقة والمودة لممعمـ (عمي.)ٕٓٓٙ ،
فردي؛ بحيث يوفر ً
.4اإلشراف الوقائي :يقوـ ىذا النوع عمى التنبؤ بالصعوبات والعراقيؿ التي قد تواجو المعمـ،
والعمؿ عمى تبلفييا ،والتقميؿ مف آثارىا الضارة ،واألخذ بيد المعمـ ومساعدتو عمى تقويـ
ذاتيا (العياصرة.)ٕٓٓٛ ،
نفسو ،ومواجية ىذه الصعوبات ،والتغمب عمييا ً
 .1اإلشراف البنائي :ىو اإلشراؼ الذي يتجاوز مرحمة التصحيح إلى مرحمة البناء ،واحبلؿ
األساليب واألفكار التربوية الجديدة الفاعمة محؿ األساليب الروتينية القديمة ،وال يقتصر عمى
ذلؾ فقط ،وانما يتجاوز ذلؾ إلى النشاط الذي يؤدي إلى تحسيف األداء ،وعمى المشرؼ
التربوي أال يذكر الخطأ أو ما يشير إليو ،إال إذا كانت لديو مقترحات بديمة (أمراهلل.)ٕٖٓٔ ،
.2اإلشراف العممي :ويشير عمي ( )ٕٓٓٙإلى أف المشرؼ التربوي يعتمد في ىذا النوع مف
اإلشراؼ عمى الطريقة العممية في وضع الخطط ،وحؿ المشكبلت ،وتقدير النتائج ،وجمع
البيانات الموضوعية والكمية ،وتحميميا وتقويميا باستخداـ األساليب اإلحصائية ،ويشجع
المعمميف عمى البحث والتجريب في مجاؿ الدراسات المينية.
.3اإلشراف اإلبداعي :عممية بناءة ،يقوـ فيو برنامج اإلشراؼ عمى جيد تعاوني ،تستخدـ فيو
نتائج البحث العممي بذكاء وتميز ،ويفجر الطاقات ،ويحفز اليمـ ،ويقدر العبلقات اإلنسانية
بيف المعمميف ،ويستغؿ طاقاتيـ وقدراتيـ ومواىبيـ لتحقيؽ األىداؼ ،مف خبلؿ العمؿ بروح
الفريؽ ،كما أنو يعمؿ عمى تكويف القيادات التربوية الواعية والمخمصة ،ولكي يكوف المشرؼ
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مبدعا يجب أف يتميز ببعض الصفات الشخصية ،منيا :الكفاءة العممية ،والثقافة الواسعة،
ً
والذكاء ،والصبر ،والثقة بالنفس (طافش.)ٕٓٓٗ ،
ثالثًا :وفقًا لال تجاىات المعاصرة:
 .0اإلشراف باألىداف :يرتكز ىذا األسموب اإلشرافي عمى أسموب اإلدارة باألىداؼ والنتائج،
وىو مجموعة العمميات التي يشترؾ فييا المعمميف والمشرؼ التربوي ،في تحديد األىداؼ
اضحا وقاببلً لمقياس ،وتحديد مسؤولية كؿ طرؼ في ضوء النتائج
المراد تحقيقيا
ً
تحديدا و ً
المتوقعة ،واستخداـ المقاييس المحددة لقياس مدى تحقيؽ األىداؼ ،مف أجؿ ضبط العممية
اإلشرافية (نبياف.)ٕٓٓٚ ،
 .4اإلشراف التشاركي :ىو الذي يعتمد عمى مشاركة جميع األطراؼ المعنية باإلشراؼ التربوي،
لتحقيؽ أىدافو ،ويستند عمى نظرية النظـ ،التي تتكوف العممية اإلشرافية فييا مف مجموعة
األنظمة الفرعية المستقمة ،مثؿ السموؾ التعميمي لممعمميف ،والسموؾ اإلشرافي لممشرفيف،
محور لمعممية التربوية ،وأف اإلشراؼ التربوي نظاـ
ًا
والسموؾ التعميمي لممتعمميف ،ويعد الطالب

فرعي مف أنظمة العممية اإلدارية (العبدالجبار.)ٕٓٓٛ ،

 .1اإلشراف العيادي(العالجي أو اإلكمينيكي) :أسموب إشرافي موجو نحو تحسيف سموؾ
المعمميف الصفي وممارساتيـ التعميمية الصفية ،عف طريؽ تسجيؿ الموقؼ التعميمي الصفي
بكاممو ،وتحميؿ أنماط التفاعؿ الدائرة فيو؛ بيدؼ تحسيف تعمـ التبلميذ (عطوي.)ٕٓٓٛ ،
 .2اإلشراف عن بعد :وىو " أسموب اشرافي يمكف مف خبللو تقديـ البرامج التدريبية ،واألساليب
اإلشرافية المعروفة في العممية اإلشرافية لممعمميف ،عبر وسائط إلكترونية متنوعة ،مف خبلؿ
الحاسب اآللي واإلنترنت وأدواتو ،بأسموب متزامف أو غير متزامف ،باعتماد مبدأ اإلشراؼ
الذاتي" (سفر ،ٕٓٓٛ ،صٖٗٔ) ،وييدؼ إلى تحقيؽ الجودة الشاممة في التعميـ ،وتوطيف
المعرفة التقنية في اإلشراؼ ،وتحقيؽ مبدأ التعميـ المستمر.
 .3اإلشراف التطوري :ىو أسموب فاعؿ في تمبية الحاجات المينية لممعمميف في مستوياتيـ
النمائية المختمفة ،فيراعي الفروؽ الفردية بيف المعمميف ،بحيث ال يخضع جميع المعمميف
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لعممية إشراؼ واحدة ،وفي الوقت نفسو ُيحتـ عمى المشرؼ إلزاـ المعمـ بأسموب معيف مف
وحدد جمكماف -وىو صاحب نظرية اإلشراؼ التربوي التطوري -ثبلثة أساليب
اإلشراؼَ .
لئلشراؼ التطوري ،ىي :األسموب المباشر ،واألسموب التشاركي ،واألسموب غير المباشر،
بيدؼ تطوير قدرات المعمميف وامكاناتيـ (نبياف.)ٕٓٓٚ ،
 .4اإلش ارف المتنوع :ىو نموذج إشرافي حديث ،يشبو إلى حد ما اإلشراؼ التطوري ،في
مراعاتو لمفروؽ الفردية بيف المعمميف ،حيث ُيراعي تنوع المعمميف ،وتفاوت حاجاتيـ،
ويقدر مينية
وقدراتيـ المينية ،فيقدـ أساليب إشرافية متعددة ومتنوعة لمنمو المينيُ ،
المعمميف ،عف طريؽ تفعيؿ دورىـ في أنشطة النمو الميني ،إال أف ىذا النوع ُيعطي حؽ
اختيار األسموب اإلشرافي لممعمـ بدالً مف المشرؼ التربوي (العبدالكريـٕٓٓٗ ،؛ السممي،
ٕٗٔٓ) ،وسوؼ يتـ تناوؿ نموذج اإلشراؼ المتنوع بشكؿ مفصؿ في المحور الثاني مف
اإلطار النظري.
إف اإلشراؼ التربوي الناجح ىو الذي ال يقتصر عمى نوع واحد فقط مف أنواع اإلشراؼ
التربوي ،بؿ أنو يجمع بيف أكثر مف نوع بكفاءة عالية ،وبما يناسب ظروؼ المدرسة واحتياجات
المعمميف؛ لتحقيؽ أىداؼ العممية اإلشرافية.

معوقات اإلشراف التربوي
تعترض اإلشراؼ التربوي عدة معوقات تؤثر عمى مسيرتو ،وتشكؿ حائبل دوف تحقيؽ
أ ىدافو في تطوير التعميـ ،ومف ثـ تحسيف العممية التعميمية التعممية ،وقد وردت تصنيفات عدة
ليا ،مف بينيا تصنيؼ عبدالحي (ٕٕٔٓ) ،وىو كاآلتي:
 .0المعوقات اإلدارية :ومنيا قمة الدورات التدريبية لممشرفيف التربوييف ولممعمميف ،قمة أعداد
المشرفيف التربوييف مقارنة بعدد المعمميف ،وقمة توافر التسييبلت المادية البلزمة لعمؿ المشرؼ
التربوي ،وضعؼ مستوى إدارة المدرسة في مجاؿ اإلشراؼ والمتابعة والتقويـ ،وكثرة األعباء
اإلدارية الممقاة عمى عاتؽ المشرؼ التربوي وعمى المعمـ.
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 .4المعوقات الفنية :ومف أشكاليا ضعؼ الكفاية المينية لبعض المشرفيف التربوييف ،وعدـ
تنويع المشرفيف التربوييف في أساليبيـ اإلشرافية ،وعدـ تنفيذ بعض المعمميف لتوجييات المشرؼ
التربوي ،وعدـ مشاركة المعمميف في التخطيط التربوي لعمميتي التعميـ والتعمـ ،وافتقار بعض
أدوات التقويـ التربوي التي يوظفيا المشرؼ التربوي إلى الدقة والمصداقية.
 .1المعوقات الشخصية :وتشمؿ عدة معوقات ،منيا ظيور بعض المشاكؿ الشخصية وتأثيرىا
أحيانا ،وضعؼ العبلقات اإلنسانية بيف بعض المشرفيف التربوييف والمديريف
عمى العمؿ
ً
والمعمميف ،وعدـ قدرة بعض المشرفيف والمديريف عمى اتباع األساليب القيادية المناسبة.
 .2المعوقات البيئية :ومنيا اتساع رقعة المنطقة التعميمية التي يعمؿ فييا المشرؼ التربوي،
أحيانا.
وعدـ توافر جوانب األمف والسبلمة في المبنى المدرسي
ً
 .3المعوقات االقتصادية :وتتمثؿ في قمة توافر الحوافز المادية لممشرفيف التربوييف ولممعمميف،
وقمة توفر الوسائؿ التعميمية البلزمة لعمميتي التعميـ والتعمـ ،وقمة توافر المكتبات أو قمة الكتب
في المدارس.
ويبلحظ مما سبؽ أف المعوقات التي تعيؽ عمؿ المشرؼ التربوي كثيرة ،ومتعددة
ُ
ومتنوعة ،منيا ما يتصؿ بالمشرؼ نفسو ،ومنيا ما يتصؿ بأىداؼ ومياـ ومسؤوليات اإلشراؼ
التربوي ،ومنيا ما يتعمؽ باإلمكانات المادية والبشرية؛ لذا يجب عمى القائميف بالعممية اإلشرافية
التعامؿ مع تمؾ المعوقات بشكؿ مناسب ،بما يؤدي إلى إيجاد حموؿ فعالة وواقعية ،تبلئـ
ظروؼ المؤسسة التربوية.

المحور الثاني :اإلشراف المتنوع
جديدا ،جاء ليواكب متطمبات األنظمة التعميمية،
افيا
يعتبر اإلشراؼ المتنوع
ً
نموذجا إشر ً
ً
فيو يسعى إلى تطبيؽ اإلشراؼ التربوي مف خبلؿ مجموعة مف األساليب اإلشرافية ،حيث
ييدؼ إلى إسناد ميمة تطوير أداء المعمـ إلى المدرسة ،مف خبلؿ منح المعمـ حرية اختيار
األسموب اإلشرافي ،ونوع التقويـ المناسب لقدراتو واحتياجاتو.
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نشأة اإلشراف المتنوع
ترجع فكرة اإلشراؼ المتنوع ( (Differentiated Supervisionإلى التربوي األمريكي آالف
جبلتيورف ( ،)Allan Glatthornحيث ظيرت فكرتو عاـ ٜٗٔٛـ ،في كتابو بعنواف (اإلشراؼ
المتنوع) ،مف إصدار الجمعية األمريكية لتطوير المناىج واإلشرؼ التربوي ( Association for

) ،Supervision and Curriculum Developmentوينطمؽ جبلتيورف في فمسفتو مف الفروؽ
الفردية بيف المعمميف ،حيث يرى أف المعمميف يتفاوتوف في قدراتيـ وامكاناتيـ الشخصية والمينية
ومستوياتيـ العممية؛ لذا فمف غير المناسب أف يستخدـ المشرؼ التربوي نمط اإلشراؼ العيادي
مع جميع المعمميف دوف استثناء ،وأف يتعامؿ مع جميع المعمميف عمى اختبلؼ المراحؿ
التعميمية بنفس األسموب ،وعميو يرى جبلتيورف ( (Glatthornضرورة إتاحة الفرصة لممعمـ
الختيار أسموب اإلشراؼ المناسب لو (البابطيف ،)ٕٓٓٗ ،وقد اقترح جبلتيورف ((Glatthorn
أربعة أساليب إشرافية لممعمميف ،يوضحيا الشكؿ (ٔ):
أساس
التصنيف

تصنيؼ
الموظفيف
وفؽ
القدرات
واإلمكانات
الشخصية
والمينية
والمستويات
العممية

ضوابط
التصنيف

خيارات
اإلشراف

المعمموف الجدد والذيف يعانوف مف
مشكبلت معقدة في األداء

اإلشراؼ التربوي العيادي

 أصحاب الخبرة النظرية والعممية. -المعمموف المتميزوف.

اإلشراؼ التربوي التعاوني

 المعمموف المتصفوف باألمانةوالخبرة والكفاءة العالية والوعي
بأىداؼ اإلشراؼ الذاتي ومنطمقاتو

اإلشراؼ التربوي الذاتي

 المعمموف الذيف لـ يستفيدوا مفالخيارات السابقة.
 -أو جميع المعمميف دوف استثناء.

اإلشراؼ التربوي اإلداري

الخبٔرة) نموذج اإلشراؼ المتنوع لجبلتيورف عاـ ٗ( -ٜٔٛالمصدر :اإلدارة العامة لمتربية
الشكؿو (
والتعميـ)ٕٓٓٙ ،
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نبلحظ مف الشكؿ (ٔ) أف ىذا النموذج لـ يضع معايير محددة دقيقة لتحديد مستوى
الكفاءة والخبرة ،وترؾ الحرية لممعمـ الختيار أسموب اإلشراؼ الذي يناسبو ،وىذا نوع مف
المجازفة مع بعض المعمميف الذيف ال ُيحسنوف عممية االختيار.
وقد أشار جبلتيورف ( )Glatthornأف اإلشراؼ التربوي العيادي يناسبٓٔ %مف
المعمميف في الحقؿ التربوي ،واإلشراؼ التربوي التعاوني يناسبٕٓ %منيـ ،واإلشراؼ التربوي
الذاتي يناسبٓٔ ،%بينما اإلشراؼ التربوي اإلداري يناسبٓ %ٙمف المعمميف ،وىو أحد أنواع
المراقبة اإلدارية التي يقوـ بيا مدير المدرسة أو مساعده ،عف طريؽ زيارة تستغرؽ (٘)ٔٓ-
دقائؽ ،وتكوف سريعة لممعمـ في الفصؿ أثناء تدريسو لطبلبو (البابطيف.)ٕٓٓٗ ،
كما أشار البابطيف (ٕٗٓٓ) أف األساليب اإلشرافية األربعة التي اقترحيا جبلتيورف
( (Glatthornليست مف ابتكاراتو ،وانما ىي أساليب إشرافية معروفة قبؿ أف ُيعرؼ نمط
اإلشراؼ المتنوع ،إال أف جبلتيورف ( )Glatthornاستطاع أف يجمع ىذه األساليب اإلشرافية
األربعة تحت مظمة اإلشراؼ المتنوع.
وقد أدخؿ جبلتيورف ( (Glatthornتعديبلت عمى أساليب اإلشراؼ المتنوع في الطبعة
الثانية مف كتابو اإلشراؼ المتنوع عاـ ٜٜٔٚـ ،لتصبح ثبلثة أساليب إشرافية فقط ،وىي:
التطوير المكثؼ ،والذي ىو صيغة مف اإلشراؼ العيادي ،والنمو الميني التعاوني ،والنمو
الموجو ذاتيا ).(Alabdulkareem, 2014, P188

مفيوم اإلشراف المتنوع
تناوؿ الكثير مف الباحثيف التربوييف تعريؼ اإلشراؼ المتنوع ،فقد عرفو جبلتيورف
))Glatthorn, 1997, p3بأنو" :نيج إشرافيُ ،يوفر لممعمميف أساليب متنوعة تتعمؽ بالخدمات
اإلشرافية والتقويمية التي تُقدـ ليـ ،ويمكف أف تُجرى العديد مف التغييرات المحمية باالعتماد عمى
ويقدـ نموذج اإلشراؼ المتنوع التطوير المكثؼ لممعمميف غير المثبتيف ،أو
مصادر المقاطعةُ ،
الذيف يواجيوف مشكبلت في التدريس ،وباقي أعضاء ىيئة التدريس يقابموف بخيارات عف كيفية
رعاية تطويرىـ الميني ،فاألكثرية يعمموف في فرؽ تعاونية في خيار التطوير التعاوني ،والبعض
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يعمموف وفؽ مدخؿ التطوير الذاتي ،باإلضافة إلى أف عمميات التقييـ مختمفة ،وفقا لوضع
التثبيت والكفاءة".
أما حمودة (ٕٔٔٓ ،ص )ٕٓٛفيعرؼ اإلشراؼ المتنوع بأنو "نموذج إشرافي ينظـ عمؿ
المشرفيف في الميداف ،ويقدـ آلية واضحة لعمؿ المشرؼ التربوي داخؿ المدرسة ،مف خبلؿ آلية
تصنيؼ واضحة ،واحتياجات يرغب المعمـ في تنميتيا لديو؛ لمرقي باألداء وتحقيؽ النمو في
الميداف التربوي" ،وتعرفو سفر( ،ٕٓٓٛصٔ )ٙبأنو" :مف االتجاىات الحديثة في اإلشراؼ
التربوي ،الذي ييتـ بالمعمـ وشخصيتو ،ومياراتو ،ويتـ التعامؿ معو بالنوع المبلئـ لو ،فالمعمـ
ىو الذي يقرر نوع اإلشراؼ الذي يجب أف يمارسو المشرؼ التربوي ،وىو يعطي الحرية لممعمـ
الختيار نوع اإلشراؼ الذي سيمارسو معو".
في حيف تعرفو بادواد (ٕٓٔٓ ،ص )ٕٙبأنو" :مف االتجاىات الحديثة في اإلشراؼ
التربوي ،ويقوـ عمى فرضية بما أف المعمميف مختمفوف فبل بد مف تنوع اإلشراؼ ،ويسعى إلى
االستفادة مف أساليب اإلشراؼ األخرى ،وتطويعيا لتناسب أكبر قدر مف المعمميف؛ ليتمكف كؿ
معمـ مف اختيار ما يناسبو مف أسموب إشرافي ،ويحقؽ نموه العممي والميني" ،كما سماه عطاري
وآخروف (ٕ٘ٓٓ ،صٓ )ٔٚباإلشراؼ التفريدي ،وعرفوه بأنو" :نموذج في اإلشراؼ يتيح
الفرصة لممدرسيف الختيار نوع اإلشراؼ الذي يناسب أوضاعيـ وتطمعاتيـ ،فالمدرسوف الذيف
يسعوف لمتثبيت في الخدمة ،أو المثبتوف منيـ ولكف يواجيوف مشكبلت حادة ،يمكف أف تقدـ ليـ
برامج إشرافية مكثفة لمنيوض بنموىـ الميني ،أما بقية المدرسيف فتقدـ ليـ برامج تطوير
تعاونية ،أويختاروف القياـ ببرامج نمو ميني ذاتية".
ُويعرؼ دليؿ مفاىيـ اإلشراؼ التربوي بو ازرة التربية والتعميـ السعودية (ٕٓٓٙجػ،

ص )ٖٜاإلشراؼ المتنوع بأنو "نيج إشرافي قائـ عمى فرضية أف المعمميف مختمفوف في قدراتيـ
وخبراتيـ واىتماماتيـ وتفضيبلتيـ ،وعمى المشرؼ التربوي أو مدير المدرسة أف يوفر لمعمميو
أساليب متنوعة ،مف األساليب والنشاطات اإلشرافية وأساليب التقويـ".
ويتضػح مػػف خػبلؿ العػػرض السػػابؽ اجتمػاع التعريفػػات عمػػى أف اإلشػراؼ المتنػػوع ُي ارعػػي
الفروؽ الفردية بيف المعمميف ،ويصنفيـ إلػى مسػتويات ،وفػؽ معػايير محػددة ،كػبل بحسػب خب ارتػو
27

وقد ارتػو وامكانياتػػو ،بحيػػث ُيحػػدد لكػػؿ فئػػة مػػف فئػػات المعممػػيف األسػػموب المبلئػػـ لئلشػراؼ عمػػييـ،
واف المفي ػ ػػوـ ال ػ ػػذي أوض ػ ػػحو جبلتي ػ ػػورف ( )Glatthornيب ػ ػػيف أف األس ػ ػػموب يمك ػ ػػف أف يخض ػ ػػع
لمتعديؿ ،وفؽ احتياجات وظروؼ البيئة التي يطبؽ فييا.

األسس النظرية لإلشراف المتنوع
يستند اإلشراؼ المتنوع عمى ثبلثة أسس نظرية ،ىي :النظرية البنائية ،والممارسة
التأممية ،وتمكيف المعمميف ،وفيما يمي توضيح لذلؾ:
أ) النظرة الحديثة لمتعمم (البنائية) :تقوـ النظرة البنائية في التعمـ عمى أسس ،منيا :أف الفرد
يبني المعرفة داخؿ عقمو وال تنتقؿ إليو مكتممة ،وأف الفرد يفسر ما يستقبمو ،ويبني المعنى
بناء عمى ما لديو مف معمومات سابقة ،وأف لممجتمع الذي يعيش فيو الفرد أثر كبير في بناء
المعرفة (العبدالكريـ.)ٕٓٓ٘ ،
ويشير العبدالجبار ( )ٕٓٓٛأنو في ضوء ىذه النظرة يتـ منح المعمـ حرية بناء معرفتو
ذاتيا داخؿ عقمو ،مستفيدا مف الخبرات السابقة التي اكتسبيا مف مختمؼ المصادر(المجتمع،
قادر عمى بناء
المدرسة ،الزمبلء ،المشرؼ والخبرات الخاصة وغيرىا) ،وبالتالي يصبح المعمـ ًا
خبرتو التربوية والمينية بنفسو ،بحيث تنسجـ مع قدرتو عمى ممارسة اإلشراؼ التربوي كسمطة

داخمية تنبع مف ذاتو ،ال مف سمطة خارجية تمارس عميو.
وبناء عميو فإف اإلشراؼ المتنوع يجعؿ الفرد يبني معارفو وفقًا لمعرفتو الذاتية بنفسو،
ومف خبلؿ تفاعمو مع البيئة المدرسية ومع زمبلئو المعمميف.
شيئا
ب) النظرة ألسموب التعامل مع المعمم (تمكين المعممين) :وىو "عممية إعطاء المعمميف ً
مف السمطة والحرية ،في اتخاذ القرار حياؿ آدائيـ التدريسي ،ونموىـ الميني ،واشعارىـ
بمكانتيـ االجتماعية والمينية ،مع تحميميـ مسؤولية ما يقوموف بو مف أعماؿ" (العبدالكريـ،
ٕ٘ٓٓ ،صٕٖ).
وقد وردت في عطاري وآخروف (ٕ٘ٓٓ) أف لمتمكيف مجموعة أبعاد ،وىي:
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 اتخاذ القرار :إف المشاركة في اتخاذ القرار تزيد مف وعي المعمميف ،ومف احتماؿ التوصؿ
ألساليب أفضؿ ،ونوعية تعمـ أفضؿ.
 النمو الميني :درجة إدراؾ المعمميف أف المدرسة التي يعمموف بيا توفر ليـ فرص النمو
والتطور ،والتعمـ المستمر ،مف خبلؿ التطبيؽ العممي.
 المكانة :درجة إدراؾ المعمميف أنيـ يحظوف باحتراـ ميني ممف يعمموف معيـ ،وأف زمبلئيـ
يدعمونيـ ويحترموف معرفتيـ وقدراتيـ.
 االعتقاد بفاعمية الذات :درجة إدراؾ المعمميف أف لدييـ الميارات والقدرات لمساعدة
المتعمميف عمى التعمـ ،وأف لدييـ الكفاءة لتطوير برامج فعالة لمطبلب ،وأف بإمكانيـ إحداث
تغييرات في تعمـ الطبلب.
مسموعا في جوانب معينة مف حياتيـ
 االستقبللية :وىي درجة إدراؾ المعمميف أف ليـ صوتًا
ً
العممية.
أثر عمى الحياة المدرسية.
تأثير و ًا
 التأثير :وىو درجة إدراؾ المعمميف أف ليـ ًا
 تحمؿ المسؤولية :حيث أف التمكيف البد أف يصاحبو تحمؿ لممسؤولية ،فمع ازدياد السمطة
تزداد المسؤولية.
وفي ضوء ما جاء فإف التمكيف يساىـ في تحسيف وضع المعمـ ،ورفع مستوى الدافعية
والرضا الوظيفي لديو ،مما يؤدي إلى شعوره بالمسؤولية وتحمميا ،وزيادة فاعمية القرار المتخذ.
جػ) النظرة ألسموب تنمية المعمم (الممارسة التأممية) :وىي "إعطاء المعمميف فرصة لمراجعة
وتوجيو أنماط السموؾ لدييـ ،واعادة النظر في القناعات والفرضيات التي توجو تدريسيـ،
ويعيدوا النظر فييا بشكؿ مستمر؛ لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة التربوية" (حمودة،ٕٓٔٔ ،
ص.)ٕٓٛ
إف اإلشراؼ المتنوع يعمؿ عمى تعزيز الممارسة التأممية ،مف خبلؿ تزويد المعمـ
بالميارات (التثقيؼ التربوي) ،ثـ يترؾ لو الدور في تحديد المشكبلت المتعمقة بمينتو ،وتأمبلتو
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اإلبداعية في اكتشاؼ الفرضيات المتنوعة لمعالجتيا ،والحكـ عمى نتائج تطبيقيا ،فالمعمـ ليس
مجرد متم ٍ
ؽ لممعمومات مف المشرؼ التربوي ،وانما ىو قادر عمى مراجعة وتحميؿ ودراسة أساليب
التعمـ ،مما يعزز لديو القدرة عمى المشاركة الفعالة في جيود اإلصبلح داخؿ المدرسة ،وتحمؿ
مسؤولية ذلؾ (العبدالجبار.)ٕٓٓٛ ،
ويرى العبدالكريـ (ٕ٘ٓٓ) أف المعمـ المتأمؿ يتميز بسمات ،منيا :يختبر ويحاوؿ حؿ
المشكبلت التي تعترضو في المدرسة ،متنبو لممحيط المؤسسي والثقافي الذي يدرس فيو ،وأثره
في تدريسو ،ويكوف عمى وعي بالقناعات والفرضيات التي ينطمؽ منيا في تدريسو ،ويشارؾ في
جيود اإلصبلح والتغيير في المدرسة ،ويتحمؿ مسئولية نموه الميني.
وتعتبر الممارسة التأممية لممعمميف منيجا فعاال لمتطوير الميني ،فبل بد أف يكوف
لممعمميف دور في وضع أىداؼ وغايات العمؿ الذي يقوموف بو ،وتفحص وتحميؿ مياميـ
التدريسية ،والبحث عف قناعاتيـ التي أدت إلى قياميـ بتمؾ المياـ.
وبناء عمى األسس الثبلثة :البنائية ،والتمكيف ،والممارسة التأممية ،يتبيف أف اإلشراؼ
المتنوع يركز عمى المعمميف وتمبية حاجاتيـ ،والنظرة إلى أنيـ قادروف عمى اإلنجاز ،ويتحقؽ
ذلؾ مف خبلؿ أساليب اإلشراؼ المتنوع ،التي تركز عمى الممارسة التأممية ،مف خبلؿ تشجيع
المعمميف عمى عمميات النمو الموجو ذاتيا ،وتشجيع المعمميف عمى المشاركة في التطوير الميني
التعاوني ،مف خبلؿ تدرب األقراف ،ويركز عمى التمكيف بإعطاء المعمميف األكفاء الفرصة
لممشاركة في اتخاذ ق اررات التطوير الميني ،مما يساعدىـ عمى مواجية المشكبلت التدريسية.

منطمقات اإلشراف المتنوع
ينطمؽ اإلشراؼ المتنوع مف أربعة أبعاد ،حسب ما وردت في (العبدالكريـٕٓٓ٘ ،؛
العبدالجبار )ٕٓٓٛ ،وىي:
 البعد الميني :يقصد بو التركيز عمى تمييف عممية التدريس ،وجعؿ المعمـ أكثر التصاقًا
بمينتو ،لذا ال بد مف تقديـ أساليب متنوعة لممعمميف ،واعطائيـ الحرية في اتخاذ الق ار ارت
الخاصة بممارساتيـ التدريسية ،وأف يكوف ليـ دور في التنمية الذاتية والنمو الميني
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(العبدالجبار ،)ٕٓٓٛ ،ويؤكد عطاري وآخروف (ٕ٘ٓٓ) أف النظرة إلى التعميـ كمينة
تتعارض مع النظرة إليو كعمؿ روتيني ،لذا البد أف يتبنى اإلشراؼ الناجح نظرة مغايرة ،ترى
المعمميف كمينييف عمى مستوى ٍ
عاؿ مف الميارة ،تمكنيـ مف تطوير طرائؽ التدريس ،والقياـ
بالبحوث اإلجرائية ،واتخاذ القرار تجاه المشكبلت التي تواجييـ ،لذا البد مف أف يحصؿ
المعمموف عمى دعـ وتغذية راجعة مف زمبلئيـ وطبلبيـ.
 البعد التنظيمي :إف أكثر المدارس فاعمية ،ىي التي تتمتع بأجواء مؤسسية متميزة ،وبالتالي
أساسيا
مصدر
ًا
يتطمب توفير مناخ تسوده روح الزمالة واألخوة بيف المعمميف ،بحيث يكوف
ً

فرصا عدة لمتفاعؿ بيف المعمميف ،فيكونوا مصدر دعـ
إلثارة المعمـ وتحفيزه ،وبذلؾ يقدـ
ً

وتغذية راجعة لزمبلئيـ اآلخريف (العبدالجبار ،)ٕٓٓٛ ،وىذا ما يؤكده بيرينو( Piraino,

 )2006,في دراستو ،مف حيث أف اإلشراؼ المتنوع كاف فعاالً في تعزيز الثقافة التعاونية
جدا في تطوير التخطيط والتحضير والتدريس ،والتطوير
بيف المعمميف ،وأنو كاف فعاال ً
الميني لممعمميف مف خبلؿ تعاوف الزمبلء.
 طبيعة المشرف التربوي :يحتاج المشرؼ التربوي إلى حموؿ واقعية لممشكبلت التي تواجيو،
لما يعانيو مف ضيؽ الوقت لتنفيذ العديد مف ميامو ،لذا ُيقدـ اإلشراؼ المتنوع ىذه الحموؿ،
مف خبلؿ تقديـ اإلشراؼ المكثؼ لفئة قميمة مف المعمميف الجدد ،أو الذيف يعانوف مف
مشكبلت تدريسية ،كما أف االشتراؾ الفاعؿ لممعمميف ،واالستفادة المنظمة مف المتميزيف
منيـ ،يجعؿ دور المعمـ مكمبل لدور المشرؼ في العممية اإلشرافية (العبدالكريـ.)ٕٓٓ٘ ،
نظر لوجود الفروؽ الفردية بيف المعمميف في إمكاناتيـ المينية وقدراتيـ،
 طبيعة المعممً :ا

ومستوياتيـ العممية وخبراتيـ ،ولوجود المبتدئيف وذوي الخبرة المتمكنيف منيـ ،فإنو البد مف

تقديـ أساليب إشرافية متنوعة تناسب ىؤالء المعمميف ،ويشير العبدالكريـ (ٕ٘ٓٓ) أف بيئة
العمؿ الجماعي الذي يحتمو وضع المدارس ،وندرة الوقت لدى المشرفيف التربوييف ،وتفاوت
المعمميف في قدراتيـ ومستوياتيـ ،وتنوع حاجاتيـ ،باإلضافة إلى الحاجة الممحة إلشراؾ
المعمميف في وضع خطط وتنفيذ برامج التنمية المينية ،كؿ ىذه تبرر العمؿ بنموذج
اإلشراؼ المتنوع.
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المتطمبات األساسية الالزمة لتطبيق اإلشراف المتنوع
عددا مف المتطمبات البلزمة لتطبيؽ أي نظاـ إشرافي متنوع فعاؿ ،والتي يجب
ىناؾ ً
أخذىا بعيف اإلعتبار ،ومف أىـ ىذه المتطمبات ما أورده (البابطيفٕٓٓٗ ،؛ عطاري وآخروف،
ٕ٘ٓٓ).
أ .الثقافة المينية :يقصد بيا القيـ األساسية التي تسود البيئة المدرسية ،وتتسـ بيا؛ حيث أف
تعدد الثقافات في المؤسسة التربوية الواحدة ،وتدني القواسـ المشتركة بينيا يؤثر عمى االنظاـ
سمبا عمى أدائيا لوظيفتيا ،والمدارس الفعالة ىي التي تحقؽ
العاـ لتمؾ المؤسسة ،وينعكس ً
إجماعا حوؿ القيـ األساسية لممدرسة ،ومف ىذه القيـ :العمؿ التعاوني ،والتحقيؽ
واالستقصاء ،والتطوير المستمر.
ب .ظروف العمل المواتية :يحتاج المعمموف إلى بيئة عمؿ تشجعيـ عمى النمو الميني ،لذا
مينيا،
البد مف توفير بعض العناصر في بيئة العمؿ التربوي ،مف أجؿ نمو المعمـ وتطوره ً
ويمكف تقسيميا إلى مجموعتيف:
 العوامل األساسية ،وتشمؿ :الراتب الشيري المناسب لقدرات المعمـ وامكاناتو ،وتوافر
ونوعا ،والمياـ التعميمية ،التي تُعنى بعدـ تكميؼ المعمـ
كما
ً
المصادر المينية والتعميمية ً

بأعماؿ بعيدة عف تخصصو ،والبيئة المادية ،ويقصد بيا توافر بيئة العمؿ المادية

المشجعة عمى اإلبداع والعطاء المتميز ،وحاجة المعمـ إلى أوقات فراغ أثناء الدواـ
الرسمي لمتخطيط وانتاج المواد التعميمية.
 العوامل اإلثرائية ،وتشمؿ :الروح القيادية لمدير المدرسة؛ بحيث يضع المدير في مقدمة
أولوياتو تحقيؽ رسالة المدرسة ،والموازنة بيف تمكيف المعمميف مف السمطة وعدـ التخمي
عف سمطتو ودوره كقائد تعميمي ،مف خبلؿ العمؿ مع فريؽ قيادي وىيئة مركزية التخاذ
القرار ،ويمكنو تحقيؽ ىذا الدور مف خبلؿ قيامو ببعض السموكيات ،منيا :نشر ثقافة
مدرسية تجسد وتدعـ القيـ التعممية المركزية ،تطوير رؤية لئلنجاز ،وتمكيف اآلخريف مف
المشاركة بفعالية ،استخداـ أسموب حؿ المشكبلت لتعزيز التحسيف المستمر ،توفير
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خدمات وبنى تنظيمية تعزز النمو الميني المدرسي ،إشراؾ اآلباء لضماف دعميـ
ومساندتيـ لتحسيف المدرسة ،والتركيز عمى المنياج والتعميـ بمساعدة المعمميف عمى
مواكبة المستجدات التربوية.
ج .البنية التركيبية :ويقصد بيا مجموعات تنظيمية تكفؿ العمؿ الفعاؿ لنمط اإلشراؼ التربوي
المتنوع ،مع التركيز عمى مشاركة المعمـ في صنع القرار التربوي؛ وبالرغـ مف أف لكؿ
اعا عامة تسيؿ العمؿ المدرسي ،ومنيا:
مدرسة بنية تركيبية خاصة بيا ،إال أف ىناؾ أنو ً
* الفرؽ التعميمية :وتمثؿ البنية التركيبية األساسية لعمميتي التدريس وصنع الق اررات،
ويمكف أف تنظـ بعض المدارس مجموعات المعمميف فييا عمى أساس التخصص ،أو
المادة الدراسية.
* مجمس المدير :وىو الذي يتخذ الق اررات اليامة ،ويكوف أعضاؤه مف المعمميف ،أو مف
قادة الفرؽ التعميمية.
* فرؽ المياـ الخاصة :يعينيا مجمس المدير لدى ظيور مشكمة حادة،

وتنحصر

مسئولياتو في دراسة المشكمة ،واقتراح الحموؿ الممكنة ،وتقديميا ألعضاء ىيئة
التدريس.
* لقاءات الفرؽ وأعضاء ىيئة التدريس :وذلؾ لتحقيؽ ىدفيف رئيسيف ،ىما :التطوير
الميني ،وتحديد المشكبلت التي تواجو التعميـ ،ووضع الحموؿ المناسبة ليا ،كما
تيدؼ تمؾ المقاءات إلى تزويد المعمميف بمستجدات البحث العممي؛ لتوظيفيا في
عمميتي التعميـ والتعمـ.
د .فيم واد ارك البيئة الصفية :يولي المعنيوف بتطوير التعميـ أىمية واضحة لفيـ البيئة المعقدة
الصفية ،وأثر ذلؾ في أداء المعمـ بشكؿ خاص ،ويرتكب بعض مديري المدارس والمشرفيف
أخطاء حيف يربطوف مشكبلت التعمـ بأخطاء المعمميف فقط؛ حيث أف األداء داخؿ غرفة
الصؼ يتأثر بعدد مف العناصر ،منيا :عناصر تنظيمية ،وعناصر أخرى متعمقة بالطالب،
أو عممية التدريس ،أو بالمعمـ.
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ىـ .الخدمات العامة المساندة :يحتاج المعمموف إلى ثبلثة أنواع مف الخدمات المساندة ،مع فيـ
دقيؽ لمبيئة الصفية ،وتشمؿ ىذه الخدمات :المبلحظة الصفية الغير رسمية مف قبؿ مدير
المدرسة ،تطوير المعمميف ضمف إطار المدرسة ،واتاحة الفرصة لممعمميف لبللتقاء بالمدير
بشكؿ متكرر؛ لمناقشة بعض القضايا التربوية.
و .التنمية المينية خارج المدرسة :مف خبلؿ توفير فرص حقيقية لتنمية خبرات المعمميف،
كالمشاركة في أنشطة الجامعات والمؤسسات التعميمية األخرى ،والتعاوف بيف المعمـ وزمبلئو
اآلخريف ،وبيف المدرسة والمدارس األخرى.
ومما سبؽ يمكف لمباحثة عرض المتطمبات األساسية لتطبيؽ اإلشراؼ المتنوع كما في
الشكؿ (ٕ):
المتطمبات األساسية لتطبيق اإلشراف المتنوع

الثقافة المينية

ظروف العمل
المواتية

التنظيم
المناسب

الخدمات العامة
المساندة

التنمية المينية
خارج المدرسة

العوامل اإلثرائية
العوامل األساسية

الراتب

المصادر
المينية
والتعميمية

الميام التعميمية

البيئة

الوقت

الشكؿ (ٕ) المتطمبات األساسية لتطبيؽ اإلشراؼ المتنوع ( -مخطط مف تصميـ الباحثة)
وتأكيدا عمى ما سبؽ فإف اإلشراؼ المتنوع يتطمب تكاتؼ القائميف عمى العممية
ً
اإلشرافية ،نحو توفير تمؾ المتطمبات التي تضمف تحقيؽ أىدافو ،وبما يتوافؽ مع الظروؼ
الثقافية والتنظيمية لمبيئة المدرسية التي سيطبؽ فييا.
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أساليب اإلشراف المتنوع
يتفاوت المعمموف في قدراتيـ واحتياجاتيـ ،وخبراتيـ ومستوياتيـ العممية؛ لذا يمنح
اإلشراؼ المتنوع المعمميف أساليب إشرافية متنوعة تراعي ىذا التفاوت ،فيقدـ ثبلثة أساليب رئيسة
لتطوير أداء المعمـ ،بحيث يتيح لممعمـ الحرية ،الختيار األسموب المناسب لتنمية قدراتو
وامكاناتو المينية ،وتتمثؿ ىذه األساليب في:
أوال :التطوير المكثف
وىو األسموب األوؿ مف أساليب اإلشراؼ المتنوع ،وصيغة خاصة مف اإلشراؼ الصفي
اإلكمينيكي ،حيث يعمؿ المشرؼ التربوي مع المعمـ عف قرب وبشكؿ مركز؛ بيدؼ تطوير
وتحسيف الميارات األساسية لمتدريس بطريقة فعالة ،ويقدـ لممعمميف قميمي الخبرة ،أو الذيف
يواجيوف مشكبلت تدريسية حادة ،أو المعمميف الراغبيف بيذا األسموب (جبلتيورف وفورسماف،
٘ ،)ٜٜٔوذكر العبدالكريـ (ٕ٘ٓٓ) أف ىذا األسموب يمكف أف يستفيد منو المعمموف الذيف تقؿ
خبرتيـ عف سنتيف ،أو الذيف يقؿ تقديرىـ في األداء الوظيفي عف ٘ ٛدرجة ،أو رغبة المعمـ في
االستفادة مف ىذا األسموب.
وأضاؼ عايش (ٕٓٔٓ) أف أسموب التطوير المكثؼ مشابو لئلشراؼ الصفي
(اإلكمينيكي) ،إال أنو يختمؼ عنو في أف اإلشراؼ الصفي ُيركز عمى طريقة التدريس ،وُيطبؽ –
غالبا– مع جميع المعمميف ،ويعتمد عمى نوع واحد مف المبلحظة ،بينما أسموب التطوير المكثؼ
ً
ينظر إلى نتائج التعمـ ،ويطبؽ مع مف يحتاجو ،ويستفيد مف أدوات متعددة في المبلحظة.
خصائص التطوير المكثف:
يشير العبدالكريـ (ٕ٘ٓٓ) أف ألسموب التطوير المكثؼ ثبلث خصائص رئيسة ،تكفؿ
نجاحو وتطبيقو بالشكؿ المطموب ،وىذه الخصائص ىي:
 ييتـ فقط بالنمو الميني لممعمـ وال ييتـ بإصدار األحكاـ وتقييـ األداء.
 التطوير والتقويـ منفصبلف ،فالمسؤوؿ عف التقويـ يجب أال يتولى تنفيذ أسموب التطوير
المكثؼ.
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 العبلقة بيف المعمـ والمشرؼ التربوي عبلقة ودية تعاونية.
خطوات التطوير

المكثف:

يتألؼ أسموب التطوير المكثؼ مف ثماف خطوات متسمسمة ،يوضحيا الشكؿ (ٖ):
خطوات التطوير المكثف

المقاء التمييدي

لقاء المداولة
المركزة

لقاء قبل

المالحظة

تحميل المالحظة

المالحظة الصفية

التشخيصية

التشخيصية

المالحظة المركزة

حمقة التدريب

لقاء المراجعة
التحميمي

الشكؿ (ٖ) خطوات التطوير المكثؼ( -مخطط مف تصميـ الباحثة)
وفقًا لمشكؿ (ٖ) يمكف إيجاز تمؾ الخطوات والتي ذكرىا (عمياف والقاسـ وسنداوي
وزيداف )ٕٜٓٓ ،كاآلتي:
ويفضؿ أف يكوف في أوؿ العاـ الدراسي ،يتباحث فيو المشرؼ مع المعمـ
ٔ -المقاء التمييديُ :
األوضاع العامة ،ويتعرؼ عمى احتياجاتو لتطوير أدائو ،وبناء عبلقة قوية معو.
ٕ -لقاء قبؿ المبلحظة الصفية :يتـ فيو مراجعة خطة المعمـ لمدرس المراد مبلحظتو ،وتحدد فيو
أىداؼ المبلحظة الصفية.
ٖ -المبلحظة التشخيصية :حيث يقوـ المشرؼ بجمع المعمومات ،المتعمقة بالجوانب ذات
العبلقة بالموضوع المراد مبلحظتو ،لتشخيص احتياجات المعمـ.
ٗ -تحميؿ المبلحظة التشخيصية :وفييا يقوـ كؿ مف المعمـ والمشرؼ بتحميؿ جميع المعمومات
التي تـ جمعيا أثناء المبلحظة التشخيصية ،وذلؾ لتحديد البرامج والنشاطات التنموية التي
سيتـ تنفيذىا.
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٘ -لقاء المراجعة التحميمي :لقاء بيف المشرؼ والمعمـ ،لتحميؿ خطوات الدرس ،وبياف أىميتو
لنمو المعمـ .
 -ٙحمقة التدريب :لقاء يتيح لممعمـ التدرب عمى ميارة معينة ،تـ تحديدىا مف خبلؿ عممية
التشخيص ،وتتكوف حمقة التدريب مف الخطوات التالية :التزويد بالمعمومات األساسية لمميارة،
وشرح الميارة وطريقة األداء ،العرض العممي لمميارة ،التدريب الموجو مع تقديـ التغذية
الراجعة التطويرية ،التدريب الفردي المستقؿ مع تقديـ التغذية الراجعة التطويرية .
 -ٚالمبلحظة المركزة :يركز المشرؼ عمى مبلحظة تمؾ الميارة المحددة وجمع معمومات عنيا.
 -ٛلقاء المداولة المركزة :وىو لقاء مداولة ،يتـ فيو مراجعة وتحميؿ نتائح المبلحظة المركزة.
في ضوء الخطوات السابقة نبلحظ أنيا تحتاج إلى وقت وجيد كبير مف المشرؼ
التربوي لتطبيقيا ،إال أف ىذه الخطوات ال تُقدـ إال لفئة قميمة مف المعمميف ممف يحتاجيا،
وبالتالي ُيمكف المشرؼ التربوي مف التركيز عمى المعمميف الذيف ىـ بحاجة إلى تطوير مكثؼ،
وىو ما أكده العبدالكريـ (ٕ٘ٓٓ) مف أف ىذا األسموب فعبل ُيقدـ لشريحة مف المعمميف ،وىي
عادة ال تتجاوز ٕٓ %منيـ في الحقؿ التربوي.
ثانيا :النمو الميني التعاوني
وىو أحد أساليب اإلشراؼ المتنوع القائـ عمى التعاوف المنظـ بيف الزمبلء ،ويقصد بو
"رعاية عممية نمو المعمميف مف خبلؿ تعاوف منتظـ بيف المعمميف والمشرؼ التربوي ،بحيث يقوـ
مجموعة مف المعمميف بمبلحظة أحد زمبلئيـ ،بإشراؼ المشرؼ التربوي في موقؼ صفي ،ثـ
مناقشة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتحسيف" (نبياف ،ٕٓٓٚ ،ص.)ٔٔٛ
ويشير العبدالكريـ (ٕ٘ٓٓ) أف ىذا األسموب يتمتع بعدد مف المزايا ،منيا:
 يكافئ مينية المعمميف ،ويعطييـ الحرية في اتخاذ القرار لتحمؿ مسؤولية نموىـ الميني. يقمؿ العزلة بيف المعمميف ،ويمكنيـ مف التفاعؿ مع زمبلئيـ حوؿ األمور المينية. يستجيب لرغبة المعمميف ،وتفضيميـ لزمبلئيـ كمصدر دعـ ىاـ.37

 يفتح المجاؿ لطرح األفكار الجديدة.ويؤكد بيري ( )Perry, 2000في دراستو عمى أف النمو الميني التعاوني ممتاز لجميع
المعمميف ،إذا كاف لدييـ خبرة قوية في مجاؿ تدريسيـ ،ومف األفضؿ أف ُيستخدـ ىذا األسموب
عندما تتعادؿ -تقريبا -خبرة المشرؼ التربوي مع المعمميف ،ويكوف لممعمميف فرصة التخاذ
الق اررات بتوجيو مف المشرؼ التربوي .ويشمؿ النمو الميني التعاوني عدة أنشطة تطويرية وىي:
 )0تدرب األقران:
ىو عبارة عف حمقات مف الزيارات الصفية المنظمة ،يقوـ بيا مجموعة مف المعمميف
فيما بينيـ بشكؿ منظـ ،لمتدرب عمى ميارات تدريسية محددة ،بيدؼ تحقيؽ أىداؼ تطويرية،
حيث ُيقسـ المعمموف إلى مجموعات صغيرة ،تتراوح بيف (ٖ )٘-معمميف ،يقوموف بمبلحظة
تدريس بعضيـ بعضا ،ويعقب ذلؾ مداوالت إشرافية.
وىو أكثر صور النمو الميني التعاوني ،ويتـ فيو -تقريًبا -تطبيؽ خطوات التطوير
المكثؼ نفسيا؛ لكنيا بيف الزمبلء ،دوف تدخؿ مباشر مف المشرؼ ،ويتـ ىذا النشاط عبر
حمقات تدرب ،تتضمف كؿ منيا التدرب عمى ميارة واحدة يختارىا المعمـ ،ويطمب مف زمبلئو
مبلحظتيا ،ومف ثـ تقديـ التغذية الراجعة لو ،مف خبلؿ نقاشات بيف أفراد المجموعة (أبو
الكأس.)ٕٕٓٔ ،
وليذا األسموب عدة مسميات ،منيا :إشراؼ الزمبلء ،والتدريب مف قبؿ الزمبلء،
والمبلحظة مف قبؿ الزمبلء ،وتقييـ الرفاؽ ،والنمو الميني المشترؾ ،وتبادؿ الزيارات بيف
المعمميف ،وأكثر ىذه المسميات تداوال ىو تبادؿ الزيارات بيف المعمميف ،واإلشراؼ باألقراف.
وفي ضوء ما سبؽ ،يتضح أف ىذا النشاط قد يواجو بعض المشكبلت ،مثؿ :ضعؼ
ميارة المبلحظة الصفية لدى المعمميف ،والمجاممة بيف المعمميف عند مناقشة الزيارات ،لذا البد
مف العمؿ عمى تدريب المعمميف عمى ميارات المبلحظة الصفية ،والتأكيد عمييـ بضرورة تقييـ
زمبلئيـ بموضوعية ومصداقية.
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ٕ) المقاءات التربوية
وىي نقاشات منظمة حوؿ موضوعات مينية وتربوية وعممية ،لرفع المستوى العممي
لممعمميف ،وقد تكوف عمى شكؿ ندوات ،أو مؤتمرات أو محاضرات ،ويجب أف تكوف ىذه
ويحدد
المقاءات منظمة ،ومخطط ليا تخطيطًا ً
ويوضع ليا عنواف محدد ،وتُرسـ محاورىاُ ،
جيداُ ،
مكانيا وزمانيا وأىدافيا؛ حتى ال تتحوؿ إلى كممات ال ىدؼ ليا ،ويمكف أف يشترؾ في تنفيذ
ىذه المقاءات المشرؼ التربوي ،ومدير المدرسة ،والمعمموف ،وبخاصة المعمموف في فئة النمو
الميني الذاتي (صميوه.)ٕٓٓ٘ ،
 )1تطوير المنيج
إف تطبيؽ المعمميف لممنيج لو أثر كبير في العممية التعميمية التعممية ،لذا يعمؿ
المعمموف بشكؿ جماعي أو عمى شكؿ مجموعات ،لوضع خطة لتطبيؽ المنيج وتعديمو ،أو سد
بعض الثغرات التي تكوف في المنيج ،كذلؾ البحث عف الطريؽ األنسب لتنفيذ المنيج وتطبيقو،
أيضا عمؿ تقويـ لممنيج لتطويره (العنزي.)ٕٜٓٓ ،
وحؿ ما يعترض المعمميف مف مشاكؿ ،و ً
 )2البحوث اإلجرائية
ىي البحوث التي يقوـ بيا المعمموف ،وتتعمؽ بموضوع تربوي عممي ،وتساىـ في دعـ
العمؿ الجماعي بيف المعمميف ،وتساعد عمى تطوير التدريس ،ورفع مستوى المعمميف التربوي
والعممي والميني (نبياف.)ٕٓٓٚ ،
٘) التحميل الذاتي لألداء
ذاتيا ،مف خبلؿ تصوير الدروس ثـ إعادة مشاىدتيا،
يقصد بو قياـ المعمـ بتحميؿ أدائو ً
والتأمؿ في أدائو وتحميمو ،وتقييمو ثـ كتابة تقرير لبلستفادة منو لتطوير أدائو ،ويستحسف أف
يطمع المعمـ زمبلءه عمى بعض التقارير ،ومناقشتيا معيـ ،وييدؼ ىذا النشاط إلى قياـ المعمـ
وعيا بسموكيات تدريسو (العبدالكريـ.)ٕٓٓ٘ ،
بتأمؿ ذاتي ألدائو؛ بحيث يكوف المعمـ أكثر ً
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ويرى جبلتيورف ( )Glatthornأنو يمكف لكؿ مدرسة أف تصوغ ما يناسبيا مف أنشطة
النمو الميني التعاوني ،ويشير العوراف (ٕٓٔٓ) إلى أف ىذا األسموب ال يحقؽ أىدافو إال بتوفر
الشروط اآلتية:
 وجود الجو التربوي العاـ الذي يدعـ العممية.
 مشاركة القاعدة ،وىـ المعمموف ،ودعـ القمة ،وىـ المسؤولوف.
 لزوـ البساطة والبعد عف التكمؼ والرسميات المبالغ فييا.
 إيجاد التدريب البلزـ.
 الترتيب إليجاد الوقت البلزـ .
 مكافأة المشاركيف.
مناسبا ،وليس مف الضروري
وبناء عمى ما سبؽ يمكف لكؿ مدرسة أف تبدأ بما تراه
ً
ً

البدء بالنشاطات جميعيا ،كالبدء  -مثبل  -بنشاط المقاءات التربوية ،ثـ تدرب األقراف ،كما أف
لممعمـ الحرية في أف يصوغ ما يناسبو مف أنشطة النمو الميني التعاوني.
ثالثا :النمو الميني الذاتي
معتمدا عمى جيده الذاتي،
ىو عممية نمو مينية تربوية يعمؿ فييا المعمـ بشكؿ مستقؿ،
ً
فيحدد لنفسو ىدفًا أو أكثر ،يعمؿ عمى تحقيقو خبلؿ فصؿ أو عاـ دراسي كامؿ ،ويضع لذلؾ
ير عما تحقؽ لو مف نمو ميني ،يقدمو لممشرؼ التربوي لمحصوؿ
خطة يقوـ بتنفيذىا ،ثـ يعد تقر ًا
عمى التغذية الراجعة المناسبة ،ويكوف دور المشرؼ المساندة ،وليس التدخؿ المباشر ،ويناسب

ىذا األسموب فئة المعمميف ذوي الخبرة والكفاءة العالية ،والواعيف بأىداؼ االشراؼ الذاتي
ومنطمقاتو )Glatthorn & Fox, 1996, p33؛ الزىراني.)ٕٕٓٔ ،
ولنجاح عممية النمو الذاتي يجب مراعاة بعض النقاط ،والتي وردت في نبياف()ٕٓٓٚ
وىي:
 توفير التدريب الكافي لميارات اإلشراؼ الذاتي ،مثؿ :وضع األىداؼ ،ووضع الخطط ،وتحميؿ
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تسجيبلت المعمـ نفسو ،وتقييـ التقدـ.
 إبقاء البرنامج بسيطا ،وابعاده عف التعقيد ،مف خبلؿ تقميؿ األىداؼ والمقاءات واألعماؿ
الكتابية.
 تقديـ الدعـ البلزـ لتوفير المصادر الضرورية.
منفردا ،وليس لديو
 إيجاد طريقة لمحصوؿ عمى التغذية الراجعة ،فالمعمـ في ىذا األسموب يعمؿ
ً
مف يزوده بتمؾ المعمومات.
 تشجيع المعمميف عمى استخداـ العمميات التي تركز عمى التفكير والتأمؿ في األداء.
 اشتقاؽ أىداؼ التطوير الذاتي مف أىداؼ عامة لممدرسة.
إف اإلشراؼ المتنوع يسعى إلى االستفادة مف أنماط اإلشراؼ األخرى ،ويركز عمى تنويع
الممارسات اإلشرافية ،بحيث تناسب أكبر قدر مف المعمميف ،فيمنح المعمميف أساليب متنوعة،
تتناسب مع قدراتيـ واحتياجاتيـ ،وخبراتيـ ومستوياتيـ العممية ،مما يتيح ليـ الفرصة الختيار ما
يناسبيـ ،ويحقؽ نموىـ العممي والميني ،ويؤكد عمى أىمية تقديـ برامج تطويرية شاممة لممعمـ
الجديد ،والمعمـ الذي يعاني مف مشكبلت معقدة أثناء قيامو بميامو التدريسية ،ويمنح المعمميف
اآلخريف حرية اختيار األسموب اإلشرافي التعاوني ،أو اإلشراؼ الذاتي (العبدالجبار.)ٕٓٓٛ ،

ميام العاممين في اإلشراف المتنوع
اإلشراؼ التربوي رسالة وأمانة يحمميا المشرؼ التربوي عمى عاتقو ،فالمشرؼ التربوي
قائد يمارس أنشطة إيجابية في توجيو اآلخريف ،بيدؼ تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ ،وتحقيؽ
النمو المستمر لمطالب والمعمـ ،مف خبلؿ تييئة الفرص المتكاممة لمنمو ،لكؿ الفئات مف
المعمميف والطمبة ،وتشجيعيـ عمى االبتكار واإلبداع (المكدمي.)ٕٖٓٔ ،
ىناؾ عدة مياـ لمعامميف في اإلشراؼ المتنوع  ،والتي تشمؿ المشرؼ التربوي ،ومدير
المدرسة ،والمعمميف كما يمي:
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أ .ميام المشرف التربوي:
لممشرؼ التربوي مياـ متعددة حسب ما وردت في (و ازرة التربية والتعميـٕٓٓٙ ،ب؛
العنزي ،)ٕٜٓٓ ،تتضح فيما يمي:
 عقد اجتماع مع مديري المدارس المسندة إليو ،لبلتفاؽ عمى اإلجراءات الرئيسة لخطة
العمؿ.
 تصنيؼ المعمميف إلى ثبلث فئات وفؽ معايير التصنيؼ المحددة( :فئة التطوير
المكثؼ ،وفئة النمو التعاوني ،وفئة النمو الذاتي) بالتعاوف مع مدير المدرسة.
 متابعة مدير المدرسة لتنفيذ المقاءات التربوية ،التي تقاـ كؿ أسبوعيف ،وحضور
فعالياتيا ،والمشاركة فييا.
 وضع خطة لزيارات المعمميف في فئة (التطوير المكثؼ) ،بالتنسيؽ مع مدير المدرسة.
ذاتيا ،عف كيفية إعداد خطة التنمية
 إعطاء تصور لممعمميف في فئة النمو الموجو ً
الذاتية.
 االطبلع عمى الخطط الفنية لكؿ معمـ مف فئة النمو الموجو ذاتًيا.
 زيارة المعمميف في فئة التطوير المكثؼ ،وتنمية مياراتيـ.
 االطبلع عمى خطط حمقات تدرب األقراف ومتابعة تنفيذىا.
 تقديـ الدورات التدريبية لممعمميف في ضوء احتياجاتيـ.
 تقويـ األداء الوظيفي لممعمميف بالتشاور مع مدير المدرسة.
 إعداد تقرير فصمي عف أداء المدارس المسندة إليو.
ب .ميام مدير المدرسة:
يعتبر مدير المدرسة حجر األساس في أي مؤسسة تربوية ،فدوره أساسي لنجاح أي
كبير في تطبيؽ ىذا
نموذج إشرافي يراد تطبيقو في المدرسة ،لذلؾ فمدير المدرسة يتحمؿ عبًئا ًا

النموذج ،مف خبلؿ تعاونو مع المشرؼ التربوي ،ومف ميامو:
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 تصنيؼ المعمميف إلى الفئات الثبلث وفؽ الضوابط والمعايير المحددة لكؿ فئة،
بالتعاوف مع المشرؼ التربوي.
 إتاحة الفرصة لممعمميف لبللتقاء والتشاور ،والمشاركة في تصنيفيـ في الفئات الثبلثة.
 تنسيؽ جدوؿ المدرسة بما ييسر تنفيذ نشاطات اإلشراؼ المتنوع.
 تحفيز المعمميف ،وتشجيع المبادرات التي تعيف عمى تطبيؽ أساليب اإلشراؼ المتنوع.
 إعداد جدوؿ المقاءات التربوية ،والمشاركة في تنفيذىا ،واإلشراؼ عمييا.
 إشراؾ المعمميف في إعداد المقاءات التربوية ،وتنظيميا.
 وضع خطة وجدوؿ زيارات المجموعات في نشاط تدرب األقراف ،واإلشراؼ عمى
تنفيذىا.
 إعداد ممؼ لتقارير اجتماعات المجموعات ،واطبلع المشرؼ التربوي عميو.
 التأكد مف وضع خطط النمو الميني لممعمميف في فئة (النمو الموجو ذا ًتيا) ،ومتابعة
تنفيذ تمؾ الخطط.
 القياـ بزيارات صفية لممعمميف في جميع الفئات الثبلثة.
 تقويـ األداء الوظيفي لممعمميف ،بالتشاور مع المشرؼ التربوي (زكري.)ٕٓٓٛ ،
ج .ميام المعمم:
وتتمثؿ مياميـ حسب ما أوردتو و ازرة التربية والتعميـ بالسعودية (ٕٓٓٙب) ،فيما يمي:
ٔ .المعمم في الفئة األولى (التطوير المكثف):
 تحديد الميارات البلزمة لنموه الميني بالتعاوف مع المشرؼ التربوي.
 المشاركة مع المشرؼ التربوي في وضع خطة الزيارات وتنفيذىا.
 حضور المقاءات التربوية التي تساعده عمى النمو الميني.
 االستفادة مف المصادر المختمفة في إثراء معرفتو عف الميارات التي يحتاج إلييا.
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ٕ .المعمم في الفئة الثانية (النمو الميني التعاوني):
 المشاركة في إعداد وتنظيـ وحضور المقاءات التربوية.
 استخداـ أسموب (التحميؿ الذاتي لؤلداء) لتطوير مياراتو التدريسية.
 المشاركة بفاعمية مع أفراد مجموعتو في األنشطة الخاصة بيذه الفئة.
 تقديـ تقارير دورية عف منجزاتو لكؿ مف مدير المدرسة والمشرؼ التربوي.
ٖ .المعمم في الفئة الثالثة (النمو الموجو ذاتياً):
 وضع خطة لنموه الميني.
 السعي لتنمية مياراتو ذاتياً.
 تقديـ تقرير فصمي عما توصؿ إليو في مجاؿ تنمية مياراتو .
 المشاركة في بناء برامج النمو الميني لممعمميف في الفئة الثانية (النمو الميني التعاوني).
 المشاركة في تنفيذ المقاءات التربوية لممعمميف في الفئة الثانية (النمو الميني التعاوني).
 مساعدة المشرؼ التربوي في مبلحظة المعمميف مف تخصصو في أسموب التطوير
المكثؼ.

تجربتان من التجارب العالمية في تطبيق اإلشراف المتنوع
عرضا لتجربتيف مف التجارب العالمية ،والتي طبقت اإلشراؼ المتنوع،
ستتناوؿ الباحثة
ً
التجربة األولى تجربة مدرسة منطقة ىازلتوف بوالية بنسمفانيا بالواليات المتحدة األمريكية
) ،)Hazleton Area School Districtوالثانية تجربة المممكة العربية السعودية ،وفيما يمي عرض
لتمؾ التجربتيف.
أوال :تجربة "مدرسة منطقة ىازلتون" بوالية بنسمفانيا بالواليات المتحدة األمريكية لإلشراف
المتنوع ))Hazlton Area School District, 2012
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تعمؿ إدارة المناطؽ التعميمية بمنطقة ىازلتوف بوالية بنسمفانيا ،وفؽ ما ورد في خطة
المنطقة التعميمية لئلشراؼ المتنوع ) ،)Hazlton Area School District, 2012, p2عمى
إتاحة الفرص لممعمميف التخاذ الق اررات المرتبطة بتطويرىـ مينيا ،وتوفير األدوات ليذا التطور
الذي ُيمكف التربوييف مف تولي المسؤولية الشخصية ،حيث تمتزـ خطة اإلشراؼ المتميزة
بالمنطقة في إيجاد بيئة صحية لممعمميف داخؿ المدرسة ،تعزز مف طرؽ التدريس وتشجع الطمبة
عمى التحصيؿ العممي ،وبالتالي تعمؿ عمى توفير فرص مستدامة لتطوير المعمميف مينيا؛
بيدؼ تحقيؽ النجاح والمساىمة في العممية التربوية.
وتعتمد خطة اإلشراؼ المتنوع ليذه المدرسة عمى نموذج جبلتيورف ()Glatthorn
لئلشراؼ المتنوع ،ونموذج دانيمسوف ) (Danielsonوىو أحد النماذج الحديثة المطورة لنموذج
جبلتيورف ،والذي يركز عمى تزويد المعمميف بالفرص التطويرية في مختمؼ م ارحؿ التطوير،
ويجعميـ ينيمكوف في عمميات مختمفة ويمارسوف أنشطة متنوعة ،كما يركز نظاـ تقويـ المعمميف
عمى التقويـ التكويني ،ويستخدـ أنشطة التطوير الموجية ذاتيا لدعـ التعمـ الميني ،ويتضمف
ثبلثة مسارات لئلشراؼ التربوي عمى المعمميف :برنامج المعمـ المبتدئ ،ومسار التطوير الميني
لممعمميف المثبتيف الذيف يظيروف اإللتزاـ بمقاييس التدريس الفعاؿ ،ومسار مساعدة المعمـ وذلؾ
لممعمميف الذيف لـ يحققوا مقاييس الجودة التعميمية (السبلميٕٓٓٛ ،؛ .(Piraino, 2006
وحددت الخطة أنماطًا إشرافية متنوعة تُطبؽ عمى المعمميف وفؽ آلية محددة لبلختيار
والتقويـ ،وفيما يمي استعراض ليذه التجربة ).) Hazlton Area School District, 2012
 أىداف خطة التطوير الميني
ىدفت مدرسة ىازلتوف مف خبلؿ خطة التطوير الميني ،إلى توفير الدعـ البلزـ لييئة
التدريس؛ لتعزيز تطورىـ الميني ،وانجاز مسؤولياتيـ التعميمية ،مف خبلؿ التعميـ التأممي،
وتدريب األقراف ،ونموذج التعمـ مدى الحياة ،حتى يستطيع كؿ مف المعمميف والطبلب المساىمة
معا أثناء العممية
في مجتمع أكبر؛ فإدارة مدرسة ىازلتوف ترى بأف عمؿ المعمميف واإلدارييف ً
التعاونية ،يمكف أف يصقؿ مياراتيـ مف خبلؿ االستفادة مف نقاط القوة لدى كؿ واحد منيـ.
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 خطة اإلشراف المتنوع بمدرسة منطقة "ىازلتون"
توفر خطة اإلشراؼ المتنوع في ىذه المدرسة ،إطار عمؿ لمخدمات اإلشرافية تنسجـ مع
التطوير الميني لممعمميف ،وتتضمف خطتيا إخضاع المعمميف لحمقة تطويرية ،وتبدأ بمشاركة كؿ
معمـ باختيار األسموب الذي يتناسب مع احتياجاتو في التطوير الميني ،في جو مف التعاوف
واالحتراـ المتبادؿ.
وتتضمف الخطة ثبلثة خيارات تطويرية ،ىي :النمو الميني الذاتي ،والنمو الميني
التعاوني ،واإلشراؼ اإلكمينيكي ،بحيث يكوف في كؿ سنة دراسية عمى األقؿ ٕ٘ %مف الييئة
التدريسية في كؿ مبنى ،تتبع اإلشراؼ اإلكمينيكي ،وبالتالي فإف المعمميف غير المثبتيف ،أو
المعمميف الجدد ،سيستخدموف اإلشراؼ اإلكمينيكي سنويا ،في حيف أف كؿ معمـ يمتمؾ خبرة
سيستخدـ اإلشراؼ اإلكمينيكي كؿ اربع سنوات ،وفي السنوات التالية قد يختار المعمـ ذو الخبرة
بيف وضع التطوير الميني القائـ عمى التوجيو الذاتي أو التعاوني ،ما لـ يتـ اعتماد خبلؼ ذلؾ
مف قبؿ المشرؼ المباشر ،وفيما يمي عرض لمخيارات التطويرية ضمف نموذج اإلشراؼ المتنوع
الذي طبقتو المدرسة ):) Hazlton Area School District, 2012, p4
ذاتيا
 .0النمو الميني الموجو ً
وىي طريقة إشرافية ،تُمكف المعمـ مف االنخراط في دراسة مستديمة لجانب محدد مف
جوانب المناىج الدراسية ،أو استراتيجيات التدريس التي تعزز ميارات التدريس ،وترفع مف
المستوى التحصيمي لمطالب ،ويخصص ىذا الخيار لممعمميف المثبتيف ،والذيف ال تقؿ خبرتيـ
عف ثبلث سنوات ،إضافة إلى حصوليـ عمى تقدير ممتاز في آخر ثبلثة تقارير لؤلداء
الوظيفي ،قبؿ انضماميـ في خطة النمو الميني الموجو ذاتيا ،ولو عدة متطمبات منيا:
 ٌيقدـ المعمـ خطة عممو إلى المشرؼ التربوي؛ لممراجعة واالعتماد قبؿ ٘ٔ أكتوبر مف السنةاألكاديمية.
 المعمـ مسؤوؿ عف جمع وتحميؿ وتسميـ كافة البيانات المتفؽ عمييا في الخطة اإلجرائية،وغيرىا مف المتطمبات.
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 حصوؿ المعمـ عمى موافقة مشرفو المباشر عمى خطة عممو أوتغييرىا. اجتماع المشرؼ التربوي مع المعمـ؛ لمناقشة مدى التقدـ في إنجاز أىداؼ خطتو ،وذلؾ فينياية كؿ فصؿ دراسي.
 إكماؿ المعمـ عممية التقييـ الذاتي لخطتو في نياية كؿ فصؿ دراسي. مشاركة المعمـ بنتائجو مع أعضاء ىيئة التدريس بمدرسة منطقة "ىازلتوف". المعمـ الذي سيحصؿ عمى تقارير ُمرضية عند االنتياء مف خطتو خبلؿ السنة الدراسيةالحالية ،يتـ تصنيفو مرة أخرى في العاـ الدراسي القادـ.

 يستمر المعمـ في النمو الميني الذاتي ،مالـ تتغير ظروؼ المعمـ والتي تستدعي تغييره سواءبطمب مف المعمـ نفسو أو المشرؼ التربوي.
 وبعد مرور أربع سنوات ،يمكف أف ينضـ المعمـ لفئة اإلشراؼ اإلكمينيكي ،أو النمو المينيالتعاوني لمدة سنة ،وبنياية العاـ الدراسي يمكف لممعمـ الرجوع مرة أخرى لمنمو الميني
الذاتي ،أو أسموب آخر بموافقة مشرفو المباشر ).( Hazlton Area School District, 2012
 .4النمو الميني التعاوني
وىي طريقة إشرافية تسمح لممعمـ بالعمؿ مع معمـ آخر ،أو مجموعة صغيرة مف
المعمميف ،في بيئة تعاونية ،لدراسة وتعديؿ وتطوير األداء الميني ،ويتضمف النمو الميني
التعاوني :تدريب األقراف ،وتطوير المناىج الدراسية ،والبحث اإلجرائي ،وىو مخصص لممعمميف
المثبتيف ،والذيف ال تقؿ خبرتيـ عف ثبلث سنوات في وظيفتيـ الحالية ،وتقدير ممتاز في آخر
ثبلثة تقارير ،في حيف يمكف لممعمميف الغير مثبتيف اختيار ىذا الخيار إضافة لوضعيـ في
اإلشراؼ اإلكمينيكي.
ومف متطمبات النمو الميني التعاوني ما يأتي:
 تسميـ المعمميف الخطة اإلجرائية إلى المشرؼ المباشر لممراجعة واالعتماد ،قبؿ ٘ٔ أكتوبرمف العاـ األكاديمي الحالي ،بحيث تشتمؿ الخطة عمى :األىداؼ ،ووصؼ لخطوات
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المجموعة في تحقيؽ األىداؼ ،واإلطار الزمني ،والموارد المطموبة ،والزيادة المتوقعة في
التحصيؿ العممي لمطمبة ،وتحديد واجبات وأدوار كؿ معمـ لتحقيؽ أىداؼ المجموعة.
 المجموعة مسؤولة عف جمع وتحميؿ وتسميـ كافة البيانات المتفؽ عمييا في الخطةاإلجرائية.

 حصوؿ المجموعة عمى موافقة مسبقة مف المشرؼ المباشر ،قبؿ أف تخضع الخطةاإلجرائية ألي تعديؿ أو تغيير ،وغيرىا مف المتطمبات األخرى.

 يجتمع أعضاء المجموعة مع المشرؼ التربوي في نياية كؿ فصؿ دراسي ،لمناقشة مدىالتقدـ في إنجاز أىداؼ خطتيـ.

 إكماؿ المعمميف عممية التقييـ الذاتي لخطتيـ في نياية كؿ فصؿ دراسي. مشاركة أعضاء المجموعة في النتائج مع أعضاء ىيئة التدريس بمدرسة منطقة "ىازلتوف". المعمـ الذي سيحصؿ عمى تقارير ُمرضية عند االنتياء مف خطة العمؿ خبلؿ السنةالدراسية الحالية ،يتـ تصنيفو مرة أخرى في بداية العاـ الدراسي القادـ.
 يستمر المعمـ في النمو الميني التعاوني ،مالـ تتغير ظروؼ المعمـ والتي تستدعي تغييرهسواء بطمب مف المعمـ نفسو أو المشرؼ المباشر.

 في غضوف أربع سنوات ،يمكف أف ينضـ المعمـ لفئة اإلشراؼ اإلكمينيكي ،مع وضعو فيالنمو الميني التعاوني لمدة سنة ،وبنياية العاـ الدراسي يمكف لممعمـ الرجوع مرة أخرى لمنمو
الميني التعاوني أو أسموب آخر مف اختياره ،بموافقة مشرفو المباشر ( Hazlton Area
).School District, 2012, p5
 تدرب األقران كخيار لمنمو الميني التعاوني:
يعد تدرب األقراف أحد أنشطة النمو الميني التعاوني ،والذي ُيمكف المعمـ مف العمؿ مع
معمـ آخر أو معمميف في بيئة تعاونية؛ لتطوير وتعزيز األداء الميني.
ومف متطمبات تدرب األقراف ،إشعار المشرؼ المباشر باالىتماـ بمجموعة تدرب
األقراف ،بحموؿ ٘ٔ أكتوبر مف العاـ األكاديمي الحالي ،وتتضمف:
ٔ .توفير دليؿ عمى تدرب األقراف .
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ٕ .إعداد وتقديـ المعمميف الخطة اإلجرائية الفردية إلى المشرؼ المباشر في ٘ٔأكتوبر ،مع
تواريخ وأوقات أنشطة تدرب األقراف.

ٖ .إكماؿ ما ال يقؿ عف ثبلث مشاورات يجرييا زميؿ األقراف كؿ عاـ ،مع إمكانية إضافة عدد
المشورات في حالة الضرورة.

ٗ .يجتمع المشرؼ المباشر مع فريؽ مف المعمميف ،لمتابعة مدى التقدـ في تحقيؽ أىداؼ خطة
العمؿ ،وذلؾ نياية كؿ فصؿ دراسي.
٘ .يتحمؿ كؿ معمـ مسؤولية إتماـ برنامج تدرب األقراف في نياية كؿ فصؿ دراسي ،ويتـ توقيعو
عمى ذلؾ.
ٍ
"مرض" فور انتيائو مف خطة العمؿ ( Hazlton Area School
 .ٙيحصؿ المعمـ عمى تقدير

).District, 2012, p6
 .1اإلشراف اإلكمينيكي

عبارة عف طريقة إشرافية تمكف المعمـ مف العمؿ مع المشرؼ المباشر؛ بغرض تطوير
البيئة التعميمية ،مف خبلؿ التركيز عمى التربية ،وطرؽ التدريس ،والموارد ،والتقنيات ،ويشترؾ
في ىذا الخيار كافة المعمميف غير المثبتيف ،وحديثي التخرج ،وموظفي السنة األولى ،والمثبتيف
حديثا ،والمعمميف القدامى ،حيث أف المعمميف المثبتيف يجب مشاركتيـ في ىذا الخيار مرة كؿ
خيار آخر لممعمميف الذيف ال يرغبوف في اختيار
ًا
أربع سنوات ،ويعد اإلشراؼ اإلكمينيكي
اإلشراؼ الذاتي أو التعاوني ).) Hazlton Area School District, 2012, p10

ويمر اإلشراؼ اإلكمينيكي بثبلث مراحؿ ،ىي :االجتماع ما قبؿ المبلحظة ،والمبلحظة
الرسمية ،واجتماع ما بعد المبلحظة الرسمية ،ويخضع المعمميف في ىذا الخيار ألدوات تقييـ
متنوعة ،معتمدة عمى أداتيف األولى تعتمد عمى استمارة التقييـ  ٕٗٙو ٕٗٛالمتبعة في
المدرسة ،والثانية تعتمد عمى أداة قياس الكفاءة لممعمميف القائـ عمى نموذج دانيمسوف.
ومف متطمبات خطة اإلشراؼ اإلكمينيكي المعتمدة عمى إستمارة التقييـ  ٕٗٙو :ٕٗٛ
أنو عمى المعمـ كتابة وتسميـ الخطة اإلجرائية الفردية مع اليدؼ السنوي إلى المشرؼ المباشر
بحموؿ ٘ٔ أكتوبر مف العاـ األكاديمي الحالي ،كما يجب عمى المعمـ تعبئة استمارة االجتماع
التحضيري قبؿ المبلحظة ،ثـ يبدأ المشرؼ المباشر بالمبلحظة الرسمية ويتبعيا بالمتابعة
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والمراقبة ألداء المعمـ ،ويتـ التركيز عمى استراتيجيات التدريس وتحديد نقاط القوة واقتراحات
التحسيف ،وأخي ار يحصؿ المعمـ عمى تقدير "مرض" عند االنتياء مف خطة العمؿ الخاصة بو.
بينما تشتمؿ خطة اإلشراؼ اإلكمينيكي المعتمدة عمى األداة الجديدة لقياس كفاءة
المعلمين عمى اآلتي:
 عمى المعمـ كتابة وتسميـ الخطة اإلجرائية الفردية مع اليدؼ السنوي إلى المشرؼ المباشربحموؿ ٘ٔ أكتوبر مف العاـ األكاديمي الحالي.
 يقدـ المعمـ خطة الدرس قبؿ المبلحظة الرسمية بيوـ واحد. يبدأ المشرؼ المباشر بالمبلحظة الرسمية وتستمر لمدة أسبوع. يقوـ المعمـ بالتقييـ الذاتي لدرسو باستخداـ نموذج دانيمسوف. اجتماع ما بعد المبلحظة بيف المعمـ والمشرؼ المباشر خبلؿ ثبلثة أياـ دراسية مف تنفيذالمبلحظة ،لمناقشة العنواف واألىداؼ.
 يقوـ المشرؼ بمتابعة مدى تنفيذ المعمـ ألىداؼ الدرس خبلؿ أسبوع واحد. المعمـ الذي سيحصؿ عمى تقارير ُمرضية عند االنتياء مف خطة العمؿ خبلؿ السنة الدراسيةالحالية ،يتـ تصنيفو مرة أخرى في بداية العاـ الدراسي القادـ ( Hazlton Area School
).District, 2012

ويتضح مما سبؽ في عرض تجربة المدرسة األمريكية لتطبيؽ نموذج اإلشراؼ المتنوع،
أنيا طبقت أساليب النموذج التطويرية وفؽ نموذج جبلتيورف ) ،(Glatthornمف حيث وجود
أسموب التطوير المكثؼ (أو اإلشراؼ اإلكمينيكي) والنمو التعاوني والنمو الذاتي ،وقد طورت في
األنشطة المصاحبة لمنمو الميني التعاوني ،كالبحوث اإلجرائية ،وتطوير المنيج ،وركزت عمى
ضرورة انضماـ المعمـ لئلشراؼ اإلكمينيكي كؿ أربع سنوات ،وأنو يمكف إشراؾ المعمـ في
خياريف مف الخيارات التطويرية بنفس العاـ الدراسي ،واىتمت بتقويـ أداء المعمـ ،حيث كاف
ىاما مف العمميات اإلشرافية.
التقويـ جزًءا ً
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ثانيا :تجربة المممكة العربية السعودية في تطبيق اإلشراف المتنوع
بدأ تطبيؽ نموذج اإلشراؼ المتنوع في المممكة العربية السعودية ،في العاـ الدراسي

ٕٕ٘ٗٔٔٗٙ/ىػ ،عمى عدد محدود مف مدارس البنيف بمنطقة الرياض ،بمغ عددىا ()ٕٛ
مدرسة مختمفة المراحؿ ،تابعة لمركز اإلشراؼ التربوي بشماؿ الرياض ،مع تفريغ ( )ٚمشرفيف
تربوييف مف مختمؼ التخصصات ،بواقع (ٗ) مدارس لكؿ مشرؼ ،ووصؿ عدد المدارس التي

طبقت اإلشراؼ المتنوع في عاـ ٕٔٗٚىػ ( )ٕٕٚمدرسة ،وفي منطقة جدة والطائؼ طُبؽ في

(ٕ٘) مدرسة ،إضافة إلى تطبيقو عمى جميع المدارس التابعة لمحايؿ عسير ،لكف لـ تطبؽ
عمى مدارس المممكة بشكؿ شامؿ (السبلميٕٓٓٛ ،؛ الموسى.)ٕٜٓٓ ،

وقد طورت القطاعات التربوية في المممكة العربية السعودية نموذج اإلشراؼ المتنوع
لجبلتيورف ( ،)Glatthornواعتمدت التجربة عمى تطبيؽ ثبلثة أساليب إشرافية متنوعة (التطوير
المكثؼ ،النمو الميني التعاوني ،النمو الميني الذاتي) ،بحيث يصنؼ المعمموف في المدرسة
عمى أساس الخبرة وتقويـ اآلداء الوظيفي ،وفؽ ضوابط محددة ،وتحديد أسموب إشرافي لكؿ فئة.
والشكؿ (ٗ) يوضح نموذج اإلشراؼ المتنوع المعدؿ كاآلتي:
ضوابط
التصنيف

أساس
التصنيف

سنوات خبرة أقؿ مف ٖ سنواتسنوات
الخبرة

وتقويـ
األداء

الوظيفي

 -تقويـ األداء أقؿ مف ٘ ٚدرجة

خيارات
اإلشراف

إشراف مكثف



سنوات خبرة أقؿ مف ٓٔسنوات -تقويـ األداء أقؿ من85درجة

تدريب تعاوني



 سنوات خبرة أكثر مف ٓٔ سنوات-تقويـ األداء أكثر مف ٘ ٛدرجة

تعلم ذاتي


الشكؿ (ٗ) نموذج اإلشراؼ المتنوع المعدؿ( -المصدر :اإلدارة العامة لمتربية
والتعميـ ،ٕٓٓٙ،ص)ٚ
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يتض ػػح م ػػف الش ػػكؿ (ٗ) أف النم ػػوذج المع ػػدؿ ل ػػـ يت ػػرؾ المج ػػاؿ لممعم ػػـ الختي ػػار أس ػػموب
اإلشػ ػراؼ المناس ػػب ل ػػو ،وانم ػػا أت ػػاح ثبلث ػػة أس ػػاليب لئلشػػراؼ وى ػػي :اإلشػػراؼ المكث ػػؼ ،التػ ػدريب
التعػػاوني ،والػػتعمـ الػػذاتي ،وقػػد أغفػػؿ ىػػذا النمػػوذج عػػف "اإلش ػراؼ التربػػوي اإلداري" لجبلتيػػورف
) ،)Glatthornكمػا أنػو ركػز عمػى أف تكػوف جيػود اإلشػراؼ التربػوي مركػزة عمػى فئػة اإلشػراؼ
المكثػػؼ ،واتضػػح عنػػد تطبيقػػو قصػػور فػػي متابعػػة فئتػػي التػػدريب التعػػاوني والػػتعمـ الػػذاتي ،لعػػدـ
وضع إجراءات محددة لتطبيقيما (اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ.)ٕٓٓٙ ،
وفي العاـ الدراسئٕٗٚ/ٕٔٗٙىػ بدأ تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع في مدارس البنات،
بمنطقة الرياض التعميمية ،في (٘) مدارس فقط ،وتـ تفريغ ( )ٛمشرفات لتنفيذه ،وتـ تطوير
نموذج اإلشراؼ المتنوع المعدؿ ،ليصبح نموذج اإلشراؼ المتنوع المبني عمى الكفايات ،يقوـ
عمى أساس تحميؿ أداء المعممة ،وتصنيؼ كفاياتيا آليا ،بناء عمى مقياس متدرج مف (واحد) إلى
(خمسة) ،بحيث تمثؿ الدرجة (واحد) أقؿ الدرجات ،والدرجة (خمس) أعمى الدرجات ،وبناء عمى
نتائج التحميؿ يتـ تصنيؼ الكفايات وعناصرىا وفؽ الدرجات إلى ثبلثة مستويات( :كفايات فييا
قصور ،عناصر فييا قصور ،وكفايات متميزة) ،والذي يوضحو الشكؿ (٘) كاآلتي:
ضوابط
التصنيف

أساس

التصنيف

تحميل
كفايات
المعمم
وتصنيفيا
بطاقة
(تحميل
األداء)



خيارات

اإلشراف

كفايات فييا قصور ( بنود فييا
قصور)
درجة البند أقل من  1درجات



عناصر فييا قصور
(أجزاء من الكفاية )
درجة العنصر أقل من  2درجات
كفايات متميزة
( بنود تميز)
درجة البند  2درجات فأكثر

مسار اإلشراف المكثف

مكثف

تأممي

إكمينيكي

مسار التعمم المستمر
تدريب عام

تدريب تعاوني

تعمم ذاتي

مسار النمو االرتقائي
مشاركة في اإلشراف والتدريب

تدريب متقدم

الشكؿ (٘) 
نموذج اإلشراؼ المتنوع المبني عمى الكفايات( -المصدر :اإلدارة العامة
لمتربية والتعميـ ،ٕٓٓٙ ،ص٘)
52

إف تطبيؽ نموذج اإلشراؼ المتنوع ،في مدارس المممكة العربية السعودية ،حقؽ العديد
مف اإليجابيات مف وجية نظر المشرفيف التربوييف ،منيا :زواؿ الحاجز النفسي بيف المعمـ
والمشرؼ التربوي ،واكساب المعمميف الثقة في أدائيـ ،مما كاف لو األثر في تطوير األداء،
واشاعة روح التنافس بيف المعمميف ،وتفعيؿ طاقات المعمميف ،وتعزيز روح العمؿ الجماعي
داخؿ المدرسة ،واستخداـ أساليب إشرافية منوعة تتناسب وقدرات المعمميف ،ونقؿ عممية التدريب
إلى داخؿ المدرسة.
وبالرغـ مف تمؾ اإليجابيات اإل أنو ظيرت بعض السمبيات مف وجية نظر المشرفيف
التربوييف ،منيا :البيئة المدرسية غير صالحة لتطبيؽ البرنامج في بعض المدارس ،خاصة
الفصوؿ الضيقة ،وضعؼ كفاية التدريب عمى تطبيؽ النموذج لممشرفيف والمديريف والمعمميف؛
مما أدى إلى ضعؼ نتائج التطبيؽ ،كما ظيرت المجاممة في وصؼ المعمميف ألداء زمبلئيـ
في تدرب األقراف ،وتياوف بعض المعمميف في أدائيـ لممياـ األساسية لمتدريس (التحضير
لمدرس– متابعة مستوى الطبلب) ،وضعؼ الدافعية لدى بعض المعمميف في تنفيذ أنشطة
النموذج بسبب زيادة النصاب ،وعدـ وجود حوافز مادية أو معنوية ،وعدـ وجود نماذج موحدة
لمتابعة التطبيؽ لممشرؼ التربوي ومدير المدرسة والمعمـ ،واالختبلؼ في التخصصات في تدرب
مباشر لتطوير
ًا
عمبل
األقراف يضعؼ االستفادة مف المادة العممية ،والنموذج لـ يقدـ لمطبلب ً

تحصيميـ الدراسي ،باإلضافة إلى عدـ ارتباط تنفيذ أنشطة اإلشراؼ التربوي المتنوع بتقييـ
المعمميف؛ مما أدى إلى ضعؼ االىتماـ مف بعضيـ (الشبانة.)ٕٓٓٛ ،
وتستخمص الباحثة مف عرض ىذه التجربة ،أف المممكة العربية السعودية ،لـ تُطبؽ
نموذج جبلتيورف) )Glatthornكما ىو ،بؿ طورتو بما يتناسب مع ظروؼ المجتمع التربوي
السعودي ،فبداية استخدمت نفس األساليب التطويرية ،مف حيث وجود أسموب التطوير المكثؼ،
والتطوير التعاوني ،والتطوير الذاتي ،ولكف لـ تترؾ مجاؿ الحرية لممعمـ إلختيار األسموب
اإلشرافي المناسب لو ،لذا أوجدت آليات لتصنيؼ المعمميف ،ولتطبيؽ أساليب النموذج في
مدارسيا ،واف اختمفت مسمياتيا ليذه األساليب ،كما يتضح أف النماذج المعدلة لئلشراؼ المتنوع
بالمممكة العربية السعودية ،خمت مف الخيارات التقويمية لممعمـ ،واقتصرت عمى الخيارات
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التطويرية ،حيث أف عمميات التثبيت والفصؿ لممعمـ ،كميا عمميات تختص بيا و ازرة منفصمة
عف و ازرة التربية ،باعتبار النظاـ المركزي المطبؽ في المممكة العربية السعودية ،وقد أشار
السبلمي ( )ٕٓٓٛأف تقويـ المعمميف يعتمد عمى نموذج تقويـ األداء الوظيفي لممعمميف ،والمعد
مف قبؿ و ازرة الخدمة المدنية بالمممكة العربية السعودية.
المحور الثالث :اإلشراف التربوي بمدارس التعميم ما بعد األساسي في سمطنة ُعمان
سعت سمطنة ُعماف إلى جعؿ تطوير التعميـ المدرسي ،ومنو التعميـ ما بعد األساسي،
منطمقًا لخططيا التنموية المستدامة ،في إطار دور التعميـ في التنمية البشرية وبناء القدرات؛ فقد
استفادت و ازرة التربية والتعميـ بشكؿ عممي مف الدراسات التي أجريت حوؿ النظاـ التربوي ،في
تحديد النموذج المناسب لمتعميـ في الصفيف(ٔٔ ،)ٕٔ،ومنيا الدراسة االستشارية حوؿ التعميـ
الثانوي (نوفمبرٕٓٓٓ) ،والمؤتمر العالمي الذي عقد في مسقط عاـ ٕٕٓٓـ بالتعاوف مع
منظمة اليونسكو ،والذي يعتبر محطة أساسية لبلنطبلؽ في وضع استراتيجية لمتعميـ ما بعد
األساسي(و ازرة التربية والتعميـٕٓٔٓ ،أ)
ويسعى التعميـ ما بعد األساسي إلى استكماؿ تحقيؽ أىداؼ التربية والتعميـ ،التي تـ
البدء بيا في حمقتي التعميـ األساسي األولى والثانية ،ومنيا :تعزيز الوالء لموطف ولجبللة
السمطاف المعظـ ،وترسيخ العقيدة والقيـ الروحية فى نفوس المتعمميف ،وتوظيفيا فى الحياة،
معيار لمسموؾ ،والوعي باالتجاىات العالمية في كافة جوانبيا ،واالعتزاز بالمغة العربية
ًا
وجعميا
والتوسع فى تعميميا ،مع اكتساب الميارات الكافية إلحدى لغات التواصؿ الدولي ،وتنمية التفكير

بكؿ أنواعو ،والقدرة عمى حؿ المشكبلت ،واالستخداـ الفاعؿ لميارات التعمـ الذاتي والتعمـ
المستمر والبحث عف المعرفة ،واإلفادة مف تقانة المعمومات؛ بما يحقؽ النمو الثقافي ،والعممي،
والميني لممتعمـ ،والقدرة عمى التفاعؿ مع اآلخريف ،والمشاركة االجتماعية الفاعمة (و ازرة التربية
والتعميـٕٓٔٓ ،ب).
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تطور اإلشراف التربوي في سمطنة ُعمان ومفيومو
يعد اإلشراؼ التربوي في سمطنة ُعماف مف أىـ جوانب العمؿ التربوي ،الذي حظي
تطور
ًا
باىتماـ كبير في ظؿ رؤية تطوير التعميـ المدرسي بالسمطنة ،فقد شيد اإلشراؼ التربوي

كبير لتطوير
جيدا ًا
ممحو ً
ظا في ىيكمتو وأساليبو وطرائقو وميامو ،وقد بذلت و ازرة التربية والتعميـ ً

اإلشراؼ؛ لمواكبة التطورات والمستجدات التربوية منذ بداية السبعينات ،فقد مر اإلشراؼ التربوي
بدءا بمرحمة التفتيش (ٔ ،)ٜٔٛ٘-ٜٔٚثـ
في سمطنة ُعماف بثبلثة مراحؿ انتقالية متعاقبةً ،
مرحمة التوجيو ( ،)ٜٜٔ٘-ٜٔٛٙثـ مرحمة اإلشراؼ التربوي ( -ٜٜٔٙحتى اآلف) (عطاري
وآخروفٕٓٓ٘ ،؛ العويسي.)ٕٓٔٔ ،
فكاف اإلشراؼ التربوي يتـ عف طريؽ التفتيش ،والبحث عف أخطاء المعمـ وتػصيدىا،
مف خبلؿ مراقبة أداء المعمميف ،والقياـ بتدريب غير المؤىميف منيـ عمى كيفية إعداد الدروس،
وتنفيذ المنيج ،واعداد اإلختبارات ،ومبلحظة مدى التزاـ ىؤالء المعمميف بتنفيذ التعميمات
واإلرشادات ،التي تصدر مف الو ازرة ،فيما يتعمؽ بكؿ مادة دراسية عمى حدة ،ورفع التقارير
استخداما لمتابعة المعمـ مف ِقبؿ
الدورية والسنوية ،وكانت الزيارة الصفية ىي األسموب األكثر
ً

الموجييف الوافديف ،ثـ إنتقؿ اإلشراؼ مف التفتيش إلى التوجيو ،بعد استكماؿ تعميف المرحمة

االبتدائية ،واعتماد المعايير األولية الختيار المعمميف العمانييف في وظيفة التوجيو التربوي،
وركزت في تمؾ الفترة عمى تطوير المنيج المدرسي ،ورعاية النمو الميني لممعمـ ،وكذلؾ تطوير
العبلقة بيف المدرسة والمجتمع ،وانقسـ التوجيو في ىذه المرحمة إلى قسميف :الموجو التربوي
لمعممي المرحمة االبتدائية لمصفوؼ(ٔ ،)ٗ-وموجو المادة لمعممي المرحمتيف اإلعدادية والثانوية
(القمشوعي.)ٕٓٔٔ ،
ووصوالً إلى آخر مراحؿ التطوير وىي مرحمة اإلشراؼ التربوي ،وىي مرحمة قائمة إلى
يومنا ىذا ،وتميزت بتطور ممحوظ ،حيث بدأت ىذه المرحمة بصدور الييكؿ التنظيمي الجديد
لو ازرة التربية والتعميـ ،وتطوير نظاميا التعميمي إلى نظاـ التعميـ األساسي ،الذي بدأ تطبيقو في
بداية العاـ الدراسي ٜٜٜٔ/ٜٛـ ،والذي تـ بموجبو استحداث مسمى المعمـ األوؿ بمدارس
التعميـ األساسي ،ليأخذ بعض أدوار المشرؼ التربوي ،واستحداث دائرة اإلشراؼ التربوي
55

بالمديرية العامةلمتعميـ ،بموجب القرار الوزاري رقـ (ٕٖٗٓٓ /ٙـ) ،ثـ استحداث المديرية
العامة لتنمية الموارد البشرية بالو ازرة ،والتي جمعت بيف اإلشراؼ اإلداري واإلشراؼ الفني
بمستوياتو (التربوي والمدرسي) وتطوير األداء المدرسي ،والتدريب والتنمية المينية ،مما يعزز
التكامؿ في جيود العممية اإلشرافية لتطوير أداء المعمميف ،والتركيز عمى جودة المخرجات
التعميمية ،بتبنييا رؤية جديدة لئلشراؼ التربوي ،تعتمد تطوير النمو المعرفي والميني ،والخبرات
والميارات لدى المعمميف (دائرة اإلشراؼ التربويٕٓٓ٘ ،؛ و ازرة التربية والتعميـٕٓٔٓ ،أ).
وقد تـ تغيير مسمى دائرة اإلشراؼ التربوي في المحافظات التعميمية إلى دائرة تنمية
الموارد البشرية؛ حيث تـ دمج مجموعة مف األقساـ ،منيا :قسـ العموـ اإلنسانية (الثقافة
اإلسبلمية ،المغة العربية ،المغة اإلنجميزية ،الدراسات االجتماعية ،الميارات الحياتية ،المجاؿ
األوؿ لمحمقة األولى) ،وقسـ العموـ التطبيقية (الرياضيات ،العموـ بفروعيا المختمفة ،المختبرات،
المجاؿ الثاني لمحمقة األولى) ،وقسـ الميارات الفردية (الفنوف التشكيمية ،الرياضة المدرسية،
الميارات الموسيقية) ،وقسـ تطوير األداء المدرسي ،وقسـ التدريب واإلنماء الميني (الفضمي،
.)ٕٜٓٓ
وفي ضوء ما سبؽ فإف مفيوـ اإلشراؼ التربوي قد تغير مف المفيوـ الضيؽ التقميدي
القائـ عمى التفتيش ،إلى أف أصبحت المؤسسات التربوية في السمطنة تنظر إليو عمى أنو
عمميـ بطريقة تؤدي إلى
"عمميةتعاونية منظمة ومتكاممة ،ىدفيا مساعدة المعمميف عمى أداء

تحقيؽ النمو المتكامؿ ،وتسيـ في بناءقاعدة عممية قوية ،عف طريؽ تحسيف نوعية النواتج
نظاما مترابطًا ،لو مدخبلتو وعممياتو وثمراتو (مخرجاتو)" (دائرة
التربوية ،وىذهالعممية تشكؿ
ً

اإلشراؼ التربوي ،ٕٓٓ٘ ،ص.)ٜ

وبناء عمى ما سبؽ مف عرض لتطور اإلشراؼ التربوي في سمطنة ُعماف؛ يمكف القوؿ
ً
أف عمميات المراجعة والتقييـ المستمر لمنظومة اإلشراؼ التربوي مف ِقبؿ و ازرة التربية والتعميـ،
أدت إلى تطوير مدخبلت العممية التعميمية التعممية وتحسيف مخرجاتيا ،وبالتالي إحداث نقمة
نوعية في أدوار القائميف عمى العممية اإلشرافية ،بحيث تركس عمى تقويـ المواقؼ التعميمية
عمى الشخص نفسو.
التعممية بمجمميا ،وليس 
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أىداف اإلشراف التربوي في سمطنة ُعمان
ييدؼ اإلشراؼ التربوي بصورة عامة إلى تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ ،مف خبلؿ
تطوير جميع عناصرىا ،وتحسيف كافة الظروؼ المرتبطة بيا ،ومف أىداؼ اإلشراؼ التربوي في
سمطنة ُعماف كما أوردتيا دائرة اإلشراؼ التربوي بسمطنة ُعماف (ٕ٘ٓٓ ،صٗٔ) ،ىي:
اإلسياـ في وضع السياسات التربوية واستراتيجيات التعميـ البلزمة لتحقيؽ التطوير التربوي
المنشود ،وتحقيؽ مبدأ تبادؿ الخبرات ،وكذلؾ تحقيؽ النمو الميني والنفسي لممعمميف ،وذلؾ مف
خبلؿ تنمية مياراتيـ وقدراتيـ ،وتوجيييـ لمقياـ بأعماليـ بكؿ فاعمية ،والعمؿ عمى تطوير عبلقة
المدرسة مع البيئة المحمية ،عمى اعتبار أف المدرسة وحدة بناء أساسية في المجتمع ،والعمؿ
عمى رفع المعنويات ودرجة الرضا النفسي لدى المعمميف ،مف خبلؿ بناء عبلقات مبنية عمى
بيف المشرؼ والمعمـ ،وتحسيف المستوى األكاديمي ،واألداء الميني لممعمميف عف طريؽ
االحتراـ 
الدورات المتخصصة ،واقامة ورش العمؿ ،وترغيب المعمـ الجديد في مينتو ،عف طريؽ إعطائو
الثقة والدعـ مف قبؿ المشرؼ ،والتعرؼ عمى المشكبلت المتعمقة بالعممية التعميمية ،وايجاد

الحموؿ الناجحة ليا حسب المواقؼ والمتطمبات ،إضافة إلى تطوير المناىج الدراسية ،وتييئة
الفرص ،وتنويع المجاالت التي تتحقؽ مف خبلليا التنمية المتكاممة لمتمميذ.
أسس اإلشراف التربوي في سمطنة ُعمان
يستند اإلشراؼ التربوي في السمطنة عمى مجموعة مف األسس ،منيا :أف المشرؼ
التربوي خبير بمادتو ،وىو ناقؿ ىذه الخبرة لزمبلئو المعمميف ،وتعدد وتنوع األساليب اإلشرافية،
والزيارة الصفية أسموب مف ىذه األساليب ،وتغير المفيوـ الضيؽ لئلشراؼ القائـ عمى التفتيش
إلى إشراؼ مرتبط بالتدريب ،والمشرؼ أحد أىـ العناصر المحركة لتطوير العممية التربوية،
والمعمـ شريؾ لممشرؼ التربوي في التخطيط لعمميات اإلشراؼ والتدريب ،وأف اإلشراؼ عبلقة
إنسانية إيجابية ،قائمة عمى احتراـ المعمـ وقدراتو وتقدير خبراتو (دائرة اإلشراؼ التربوي،
ٕ٘ٓٓ ،صٕٔ).
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مستويات اإلشراف التربوي في سمطنة ُعمان
في ضوء خطة تطوير التعميـ ،قامت و ازرة التربية والتعميـ بإعادة ىيكمة اإلشراؼ
التربوي ،فأصبح اإلشراؼ شامبل لجميع المواد الدراسية ،ييدؼ إلى مساعدة المعمـ واالرتقاء
بمستوى أدائو الميني ،مف أجؿ أداء متميز ذي فائدة لمطبلب ،واإلشراؼ التربوي الحديث يتكوف
مف عدة مستويات إشرافية متدرجة ومترابطة ،لتكوف حمقة متسعة في دائرة اإلشراؼ التربوي،
تتضافر جميعيا لتحقيؽ األىداؼ المنشودة ،كما يتضح في الشكؿ(:)ٙ

المشرف العام بالوزارة

المشرف التربوي

عمى مستوى
المدرسة
المشرف المقيم
(المعمم األول)

عمى مستوى
القسـ
بالمحافظة
التعميمية

عمى مستوى
المحافظة
التعميمية

(مادة/مجال)

عمى مستوى
الو ازرة

المشرف التربوي
األول

الشكؿ ( )ٙمستويات اإلشراؼ التربوي في سمطنة عُماف – (مخطط مف تصميـ الباحثة)
مف الشكؿ ( )ٙنبلحظ أف التنظيـ اإلداري المتبع لنظاـ اإلشراؼ التربوي في سمطنة
ُعماف -لمدارس التعميـ ما بعد األساسي (ٔٔ -)ٕٔ-ىو نفس النظاـ المتبع في مدارس التعميـ
األساسي(٘– ٓٔ) ومدارس الحمقة األولى (ٔ– ٗ) ،في أنو يوجد لكؿ مادة دراسية مشرؼ عاـ
عمى مستوى الو ازرة ،يقوـ باإلش ارؼ عمى جميع المشرفيف األوائؿ لمادتو التعميمية ،أو لممجاؿ
بالمحافظات التعميمية ،ومف ميامو :مراجعة اآلليات المتبعة في اإلشراؼ واقتراح التعديبلت
المناسبة ،وتقديـ المقترحات لتنفيذ خطط تطبيؽ المناىج ،والمشاركة في إعداد الدراسات
وتحديداحتياجاتيـ التدريبية لرفع أدائيـ،

والبحوث ،وتقديـ اإلرشاد الميني لممشرفيف والمعمميف،
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بالتغذية الراجعة ،واطبلعيـ عمى
ودراسة تقارير المشرفيف األوائؿ ومشرفي المادة ،وافادتيـ
جوانبيا.

كافة المستجداتالتربوية لمنيوض بالعممية التعميمية مف كافة
كما يوجد بكؿ محافظة تعميمية مشرفوف أوائؿ ،يتولوف مسؤولية تقديـ الدعـ والمساندة
لممشرفيف والمعمميف األوائؿ ،ومف مياميـ :اإلشراؼ عمى أداء مشرفي المادة أو المجاؿ
والمعمميف األوائؿ ،ومتابعة أدائيـ ،وانمائيـ مينيا ،واطبلعيـ عمى المستجدات التربوية،
ومشاركة مشرفي المادة أو المجاؿ في وضع الخطط البلزمة لتدريب الفئات اإلشرافية والمعمميف
 ،وتنفيذىا وتقويميا ،ومتابعة أثر المشرؼ التربوي عمى المعمميف األوائؿ والمعمميف ،وذلؾ مف
قدميا لممعمميف األوائؿ ،والخبرات الجديدة التي أضافيا لممعمميف
خبلؿ( :البرامج التدريبية التي ّ
األوائؿ والمعمميف ،وتوفير بيئة تربوية تتيح الفرصة لتبادؿ الخبرات الجديدة ،والتجارب التربوية
الناجحة بيف المعمميف األوائؿ مف جية ،وبيف المعمميف األوائؿ والمعمميف مف جية أخرى).
باإلضافة إلى ذلؾ يوجد في كؿ محافظة تعميمية مشرفو مواد/مجاؿ ،يتولوف مسؤولية
المدارس التي يقوموف بزيارتيا عمى أسس منتظمة ،لئلشراؼ عمى عمؿ المعمميف األوائؿ
والمعمميف ،ومف مياميـ :إعداد تقارير فنية بالتنسيؽ مع المعمـ األوؿ لتشخيص احتياجات
المعمميف األوائؿ والمعمميف ،واالطبلع عمى المشكبلت الفنية واإلدارية لممعمميف األوائؿ،
والمساىمة في حميا ،ومشاركة مشرفي مادتو في تحميؿ المناىج الدراسية وتقديـ برامج تدريبية،
واإلشراؼ عمى إعداد قاعدة بيانات بمستوى أداء الطبلب في المادة عمى مستوى المحافظة،
وتزويد المعمميف األوائؿ بالمستجدات التربوية والنشرات التربوية المتخصصة والنماذج التعميمية،
وتزويد المشرؼ األوؿ بصورة تفصيمية بأىـ نقاط القوة وأىـ جوانب التطوير لممدارس التي
يشرؼ عمييا.
تطور في مسؤولية اإلشراؼ عمى المعمميف ،إذ انتقمت ىذه المسؤولية مف
وقد حدث
ٌ

مقيما بمدرستو،
المشرفيف بالمحافظات التعميمية إلى المعمميف األوائؿ بالمدارس ،باعتباره مشرفًا ً
وقد تـ توسيع مياميـ وصبلحياتيـ لتشمؿ اإلشراؼ عمى زمبلئيـ المعمميف (الفيدي والعريمي

والمحرزي والراسبيٕٖٓٔ ،؛ و ازرة التربية والتعميـٕٓٓٙ ،أ).
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وفي ضوء ما سبؽ فإف المشرؼ التربوي في مدارس التعميـ ما بعد األساسي ىو مشرؼ
مادة دراسية ،ويتبع إداريا مدير دائرة تنمية الموارد البشرية بالمحافظة التعميمية ،ويرتبط فنيا
بالمشرؼ األوؿ لممادة ،وال تختمؼ ميامو عف مياـ المشرفيف التربوييف في مرحمة التعميـ
األساسي في الحمقة الثانية (٘ – ٓٔ) ،أو الحمقة األولى (ٔ – ٗ).
موقع اإلشراف التربوي في سمطنة ُعمان من اإلشراف المتنوع
في ضوء مناقشة تطور اإلشراؼ التربوي في سمطنة ُعماف ،وأىدافو وأسسو ومستوياتو،
يتبيف أف اإلشراؼ التربوي في السمطنة في حالة تطور نوعي ممحوظ ومستمر ،ليتوج بذلؾ
مرحمة جديدة تُركز عمى جودة المخرجات التعميمية ،وتُعنى بإحداث نقمة نوعية في دور كؿ مف
المعمـ والمتعمـ ،والقائميف عمى عممية اإلشراؼ التربوي ،مف خبلؿ تبني رؤية جديدة لئلشراؼ،
تعتمد تطوير النمو المعرفي والميني والخبرات والميارات لدى المعمميف ،فاإلشراؼ التربوي لـ
يعد مجرد زيارات صفية لممعمميف؛ بؿ أخذ طابع التدريب والتثقيؼ المستمر والمتابعة الموجية
واإلنماء الميني ليـ ،كما أف وجود المعمـ األوؿ كمشرؼ مقيـ ُيسيـ في تعزيز فاعمية اإلشراؼ
التربوي ،بما يسيـ في توطينو في المدرسة ،والتغمب عمى معوقات العممية اإلشرافية.
كما يتضح أف أسس اإلشراؼ التربوي في سمطنة ُعماف تتجو إلى تنوع وتعدد األساليب
اإلشرافية ،وأف المعمـ شريؾ المشرؼ التربوي في التخطيط لفعاليات اإلش ارؼ والتدريب ،إال أف
واقع الممارسة الميدانية ألسس اإلشراؼ التربوي في سمطنة ُعماف؛ ال ُيقدـ بالفاعمية المطموبة
لتطبيؽ اإلشراؼ المتنوع وفؽ ما ورد في األدب النظري الذي يركز عمى ضرورة إعطاء المعمـ
الحرية المناسبة الختيار األسموب اإلشرافي المناسب لخبراتو وقدراتو ،بما يدعـ عممية تطوير
أدائو ،بيدؼ التطوير وليس تصيد األخطاء.
ورغـ الجيود المبذولة في تطوير اإلشراؼ التربوي في السمطنة ،إال أف الباحثة ترى
ضرورة تبني اإلشراؼ المتنوع ،بأسموبو العممي الواضح مف خبلؿ مراعاة الفروؽ الفردية بيف
المعمميف ،واإلىتماـ بالمشاركة بيف المعمـ والمشرؼ التربوي ،في التخطيط لبرامج تطوير أداء
المعمميف ،وتعزيز النظرة اإليجابية لدور المعمـ.
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ويشير العويسي (ٕٔٔٓ) أنو في ظؿ سعي الو ازرة نحو تجويد اإلشراؼ وعممياتو،
وتوطيف اإلشراؼ التربوي ،فإنو عمييا أف تتخذ خطوات أكثر فاعمية فيما يتعمؽ باختيار القائميف
عمى اإلشراؼ التربوي ،ووضع معايير واضحة تعزز مف المسؤولية المينية التي يقوـ بيا القائـ
بالعممية اإلشرافية ،وتعزيز مستويات مناسبة مف المساءلة والرقابة الذاتية.

ثانيا :الدراسات السابقة
عرضا لبعض الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع
يتناوؿ ىذا الجزء مف الدراسة
ً
الدراسة ،والتي أمكف الحصوؿ عمييا ،حيث تـ تصنيفيا إلى دراسات عربية وأخرى أجنبية ،وتـ
عرضيا وفقًا لمتسمسؿ الزمني مف األقدـ إلى األحدث ،عمى النحو اآلتي:

الدراسات العربية
أجرت المنوري (ٕٗٓٓ) دراسة لوضع تصور مقترح لتطوير إشراؼ الزمبلء ،بمدارس
الحمقة األولى مف التعميـ األساسي ،ببعض المناطؽ التعميمية بسمطنة ُعماف ،وذلؾ مف خبلؿ
دراسة الواقع ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،معتمدة عمى االستبانة كأداة أولى لجمع
البيانات ،مف عينة مكونة مف ( )ٜ٘ٓمعممة مجاؿ أوؿ ،مف أربع مناطؽ تعميمية ،والمقاببلت
كأداة ثانية لعينة مكونة مف (ٓٗ) معممة مجاؿ أوؿ ،وكاف مف أبرز نتائج الدراسة أف أكثر
أشكاؿ إشراؼ الزمبلء ممارسة -في المدارس المستيدفة مف الدراسة -ىي " تبادؿ الزيارات بيف
معممات التخصص الواحد" ،و"مناقشة الجوانب المينية في الجمسات غير الرسمية" ،وأقميا
أيضا عف وجود
ممارسة ىي" تبادؿ الزيارات بيف معممات التخصصات المختمفة" ،وكشفت ً
بعض المعوقات لتفعيؿ إشراؼ الزمبلء في تمؾ المدارس ،ومف أىميا :الوقت غير الكافي،
واألعباء التدريسية المتعددة ،وانتيت الدراسة بتقديـ تصور مقترح لتطبيؽ إشراؼ الزمبلء،
بمدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بسمطنة ُعماف ،بناء عمى نتائج الدراسة الميدانية،
وما تـ استعراضو في األدب النظري.
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وىدفت دراسة العبدالجبار( )ٕٓٓٚإلى معرفة مدى إسياـ اإلشراؼ المتنوع في تقدير
مينية المعمـ ،وذلؾ مف خبلؿ معرفة مدى إسياـ اإلشراؼ المتنوع في جعؿ المعمـ مقد اًر
لمينيتو ،وكذلؾ معرفة مدى إسيامو في جعؿ البيئة المدرسية مقدرة لمينية المعمـ ،واستخدمت
معمما
معمما ،منيـ (ًٔ )ٔٛ
الدراسة المنيج الوصفي ،حيث تـ بناء استبانة وزعت عمى (ٖٖٗ) ً
معمما بمدارس أىمية ،وتوصمت الدراسة إلى اف مف اإلسيامات
بمدارس حكومية ،و(ٕٕ٘)
ً
العالية لئلشراؼ المتنوع في تقدير مينية المعمـ ىي بث روح العمؿ الجماعي والتعاوني داخؿ
المدرسة ،والعمؿ عمى الحد مف ممارسات التفتيش وتصيد األخطاء ،وجعؿ المعمـ يمارس دور
الريادة والشراكة في الخبرة المتعممة ،بدال مف دوره كمتمؽ لمتوجيو ،ومنح المعمـ الحرية في
اختيار األسموب األمثؿ لتطوير قد ارتو المينية ،واتاحة الفرصة لممعمـ بتنمية واكتساب معارفو
أيضا أف مف أدنى إسيامات اإلشراؼ المتنوع في تقدير
المينية بأساليب متعددة ،وبينت الدراسة ً
مينية المعمـ ىي حصوؿ المعمـ عمى الشكر والثناء عمى عطائو داخؿ المدرسة ،واعطاء المزيد
مف االىتماـ والتركيز عمى المعمـ الجديد لتطوير أدائو الميني.
مقترحا لئلشراؼ التربوي الداخمي المتنوع ،في
نموذجا
وقدمت دراسة الزغيبي ()ٕٓٓٛ
ً
ً
مدارس التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية ،مف خبلؿ التعرؼ عمى أنماط اإلشراؼ التربوي
الداخمي المتنوع ،وتحديد ميامو ،وتحديد آلية عممو ،ومعرفة مدى إمكانية تطبيقو ،واستخدـ
الباحث المنيج الوصفي ،وتـ تصميـ استبانة احتوت عمى ثبلثة محاور ،ىي :مياـ اإلشراؼ
التربوي الداخمي المتنوع ،وخطوات تطبيؽ اإلشراؼ التربوي الداخمي المتنوع ،وضوابط تطبيؽ
مديرا ،و
معمما)ٔ٘ٓ( ،
اإلشراؼ التربوي الداخمي المتنوع ،وبمغت عينت الدراسة ()ٜٚ٘
ً
ً

(ٖٔٔ) مشرفًا ،وأسفرت نتائجيا عف وجود درجة عالية مف الموافقة حوؿ أىمية محاور الدراسة،
كما بينت الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائياً في جميع محاور الدراسة ،وفقًا لمتغير سنوات
الخبرة ومتغير الوظيفة لصالح المعمـ ،إضافةً إلى وضع تصور مقترح لئلشراؼ التربوي الداخمي
المتنوع ،لتطبيقو عمى مدارس المممكة العربية السعودية.
وفي دراسة تقويمية أجرى السبلمي ( )ٕٓٓٛدراسة لتقييـ تجربة المممكة العربية
السعودية في تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع في ضوء أىدافيا ،وابراز الصعوبات التي واجيت
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التطبيؽ ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي لجمع البيانات ،بواسطة استبانة ُوزعت عمى

عمميا ،وأشارت النتائج إلى تحقؽ معظـ أىداؼ
بويا ،ممف طبقوا النموذج
ً
( )ٔٚٚمشرفًا تر ً

تجربة تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع بدرجة عالية ،ومنيا :تركيز عمؿ المشرؼ في مدارس محددة
ومنطقة محددة ،وتشجيع المعمميف ذوي الخبرة عمى تطوير زمبلئيـ بطريقة تعاونية ،وتمكيف
المعمميف مف اتخاذ الق اررات في عممية تطوير أنفسيـ ،وتحسيف أداء المعمميف الجدد المحتاجيف
لدعـ مف اإلشراؼ التربوي ،وأنو توجد صعوبات واجيت تطبيؽ التجربة ،منيا شعور المعمميف
بالحرج أماـ زمبلئيـ مف الفئات األخرى ،في خيار التطوير المكثؼ ،والمجاممة في تسجيؿ
المبلحظات مف قبؿ المعمـ الزائر ،وعدـ توفر الوقت الكافي لدى المعمميف لتنفيذ أنشطة النمو
الميني التعاوني ،وقمة التدريب البلزـ لممعمميف عمى طرؽ تحميؿ األداء الصفي ،في خيار النمو
ذاتيا.
الموجو ً
وسعت دراسة الموسى ( )ٕٜٓٓإلى بياف دور تطبيؽ اإلشراؼ التربوي المتنوع ،عمى
النمو الميني لمعممات المدارس الحكومية لمبنات بمنطقة الرياض ،مف وجية نظر اإلداريات
والمعممات والمشرفات ،اعتمدت فييا عمى المنيج الوصفي التحميمي ،مستخدمة أداتيف لجمع
البيانت ،األداة األولى ىي المقاببلت مع عينة مكونة مف (ٖ) مديرات ،و (ٕٓ) معممة ،و (٘)
مشرفات ،ثـ طبقت االستبانة كأداة ثانية ،موزعة عمى أربع محاور ىي :آلية تطبيؽ اإلشراؼ
التربوي المتنوع ،وانعكاسات تطبيؽ اإلشراؼ التربوي المتنوع عمى النمو الميني لممعممات ،وأىـ
المعوقات التي قد تواجو تطبيقو ،وأىـ المقترحات لتفعيؿ تطبيقو ،بحيث شممت جميع المدارس
الحكومية لمبنات بمنطقة الرياض ،والتي تـ فييا تطبيؽ مشروع اإلشراؼ التربوي المتنوع ،بواقع
(٘) مديرات ،و ( )ٔٗٛمعممة ،و (ٓٔ) مشرفات ،وقد توصمت الدراسة إلى أف اإلشراؼ
جدا في النمو الميني لممعممات ،وأف مف معوقات تطبيؽ
التربوي المتنوع يساىـ بدرجة عالية ً
اإلشراؼ التربوي المتنوع حاجتو إلى وقت وجيد ،وزيادة المياـ المدرسية عمى المشرفة والمديرة
والمعممة ،ومف أىـ مقترحات تفعيؿ اإلشراؼ التربوي المتنوع تكثيؼ الدورات التدريبية لممعممات،
واالىتماـ بتقميؿ األعباء والمياـ عمى المشرفات والمعممات ،كما بينت الدراسة أنو ال توجد فروؽ
ذات داللة إحصائية في محور آليات تطبيؽ اإلشراؼ التربوي المتنوع ،ومحور معوقات تطبيؽ
63

اإلشراؼ التربوي المتنوع ،ومقترحات تفعيؿ تطبيقو تعزى لسنوات الخبرة ،وأنو ال توجد فروؽ
ذات داللة إحصائية في خطوات تطبيؽ النمو الميني الذاتي تعزى لموظيفة.
أما دراسة بريؾ (ٕٔٔٓ) فيدفت إلى التعرؼ عمى واقع ممارسة المشرفات التربويات
لمنماذج اإلشرافية الحديثة (اإلكمينيكي ،التطوري ،المتنوع ،التأممي ،اإللكتروني) بمنطقة جازاف،
ومعرفة معوقات ممارسة تمؾ النماذج اإلشرافية الحديثة ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي،
ومف خبلؿ استبانة كشفت عينة الدراسة -المتمثمة في ( )ٗٙمشرفة تربوية ،بواقع (ٕٔ) مشرفة
بمنطقة جازاف ،و(ٕ٘) مشرفة بمركز إشراؼ أبي عريش -أف المشرفات التربويات ال يمارسف
النماذج اإلشرافية (المتنوع ،التأممي ،والتطوري) ،كما كشفت عف بعض الممارسات النادرة ومنيا
مراعاة الفروؽ الفردية بيف المعممات أثناء الممارسة اإلشرافية لئلشراؼ المتنوع ،إضافة إلى ذلؾ
أظيرت الدراسة وجود معوقات تعيؽ ممارسة المشرفات التربويات لمنماذج اإلشرافية ،منيا :كثرة
األعباء اإلدارية عمى المشرؼ التربوي ،وأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات
ممارسة عينة الدراسة لمنماذج اإلشرافية الحديثة ،ومعوقات ممارسة تمؾ النماذج اإلشرافية ،تعزى
لمتغيرات سنوات الخبرة في التدريس.
وجاءت دراسة أبوالكاس (ٕٕٔٓ) لموقوؼ عمى دور اإلشراؼ المتنوع في تنمية أداء
معممي المرحمة األساسية الدنيا ،مف وجية نظر المشرفيف والمعمميف ،في مدارس محافظات
غزة ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي ،مستخدمة استبانة مكونة مف أربعة محاور ،مف
بينيا( :دور المشرؼ التربوي في اإلشراؼ التربوي المتنوع ،والصعوبات المتوقعة التي تحد مف
فاعمية اإلشراؼ التربوي المتنوع) ،وتألفت عينة الدراسة مف (ٓٔ )ٚمعم ًما ،و (ٖ٘) مشرفًا مف

الجنسيف ،في دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث الدولية ،وخمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج،
جدا في تطوير أداء المعمميف،
منيا :أف مراعاة الفروؽ الفردية بيف المعمميف ذو أىمية كبيرة ً
وأف أكثر أدوار المشرؼ ممارسةً -مف وجية نظر المشرفيف التربوييف -تنفيذ الزيارات الصفية
وفؽ جداوؿ زمنية معدة مسبقًا ،وتدريب المعمميف عمى ميارات التدريس ،كما أظيرت أف مف
الصعوبات المتوقعة التي تحد مف فاعمية اإلشراؼ المتنوع ىي :حاجة اإلشراؼ المتنوع إلى
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المتابعة المستمرة ،وكثرة المياـ اإلدارية الممقاة عمى عاتؽ المشرؼ التربوي والمعمـ ،مف وجية
نظر المشرفيف والمعمميف.
كما قاـ العمرات والقموؿ (ٖٕٔٓ) بدراسة لمتعرؼ عمى درجة تأثير إشراؼ األقراف عمى
ثقة المعمميف ،وفاعميتيـ والتزاميـ ،ورغبتيـ في التعاوف ،في مدارس مديرية قصبة الطفيمة ،وقد
معمما ومعممة،
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي مف خبلؿ استبانةُ ،وزعت عمى (ٔ٘ٔ)
ً
وكشفت نتائج الدراسة أف أثر إشراؼ األقراف عمى ثقة المعمميف وفاعميتيـ ،والتزاميـ ،ورغبتيـ

في التعاوف -في مدارس مديرية قصبة الطفيمة -جاء بدرجة متوسطة ،كما أظيرت النتائج أنو
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت الثقة في اإلدارة ،والثقة في المعمميف ،وااللتزاـ نحو
المدرسة ،وااللتزاـ نحو عممية التعميـ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،وقد أوصت الدراسة بضرورة
مشاركة المعمميف في التخطيط واإلعداد لتنفيذ أسموب إشراؼ األقراف.
وسعت دراسة عبدالحكيـ (قيد النشر) لتقديـ تصور مقترح لتطبيؽ اإلشراؼ التربوي
المتنوع في التعميـ قبؿ الجامعي بمصر ،وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى فمسفة اإلشراؼ التربوي
المتنوع ،واألسس التربوية التي يستند إلييا ،والكشؼ عف واقع التحميؿ البيئي ألساليب اإلشراؼ
ميدانيا في مصر ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي ،ونموذج سوات
التربوي المتبعة
ً
 SWOTلجمع البيانات ،مف خبلؿ استبانة ،وتوصمت الدراسة مف خبلؿ (ٕٓٗ) معمـ مف
التعميـ العاـ بمحافظة الجيزة أف واقع اإلشراؼ التربوي دوف المستوى المطموب ،وأنو ال توجد
إحصائيا في جميع محاور الواقع تعزى لمتغيرات النوع ،وسنوات الخبرة ،والمرحمة
فروؽ دالة
ً
التعميمية ،أما بالنسبة لنتائج التحميؿ البيئي (تحميؿ سوات( فقد كشفت الدراسة عف نقاط القوة
بأساليب اإلشراؼ التربوي المطبقة ،ومنيا :تقديـ بعض األفكار التي تساعد المعمـ عمى العمؿ،
وعبلج بعض المشكبلت التربوية بيف المعمـ والطالب ،وكشفت عف نقاط ضعؼ ،مف بينيا:
عدـ توفير فرص التدريب عمى أساليب التدريس الجديدة ،وعدـ االستفادة مف خبرات المعمميف
القدامى عند تنفيذ البرامج اإلشرافية ،وانعداـ الديمقراطية في إبداء اآلراء ،والتسمط المنفرد لؤلوامر
وذاتية التفكير ،وأف مف التيديدات التي تواجو اإلشراؼ التربوي :ضعؼ اإلمكانات المادية
المتاحة لممعمـ ،وكثرة عدد الطبلب في الفصؿ الواحد.
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وىدفت دراسة السممي (ٕٗٔٓ) إلى معرفة درجة إسياـ اإلشراؼ المتنوع في تطوير
األداء الميني لمعممة المغة االنجميزية مف وجية نظر المعممات والمشرفات التربويات ،ولتحقيؽ
ىدؼ الدراسة استخدمت المنيج الوصفي ،واالستبانة كأداة بحثية ،احتوت عمى ستة محاور،
ىي :التخطيط لمتدريس ،وتنفيذ الدروس ،وتقنيات التعميـ ،وادارة الصؼ ،والتقويـ ،والنمو
المينيُ ،وِزعت عمى عينة قصدية مكونة مف (ٖٓٔ) معممة ،و( ٘ٔ) مشرفة تربوية بمدينة مكة

المكرمة ،وكشفت النتائج عف وجود درجة إسياـ عالية لئلشراؼ المتنوع في تطوير األداء

الميني لمعممة المغة االنجميزية ،في جميع محاور الدراسة ،كما بينت الدراسة عدـ وجود فروؽ
دالة إحصائياً بيف متوسطات استجابات عينة الدراسة ،تعزى لمتغيرات العمؿ الحالي ،والمؤىؿ
العممي ،والخبرة.

الدراسات األجنبية
أجرى جيبلؿ ( )Jailall, 1998دراسة لتطوير نموذج إشراؼ متنوع فعاؿ ،مستند عمى
أنظمة اإلشراؼ التربوي المتنوع ،المطبقة في الواليات المتحدة األمريكية ،والتي طُبقت عمى
جميع المديريف والمشرفيف ،في جميع المدارس األمريكية التي تتبع ىذا األسموب اإلشرافي،
والبالغ عددىا ( )ٕٛمدرسة ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي لجمع البيانات مف خبلؿ المسح،
والمقاببلت ،وتحميؿ أدوات اإلشراؼ التربوي المتنوع ،وتوصمت الدراسة إلى أف  %ٜٙمف
المديريف والمشرفيف يروف أف أسموب النمو الذاتي في اإلشراؼ التربوي المتنوع لو فعالية عالية
في تطوير التدريس ،و %ٜٚمف المديريف والمشرفيف يروف أف أسموب النمو الميني التعاوني
فعاؿ في تطوير التدريس ،كما أشارت إلى أف المعمميف ىـ العامؿ الرئيسي لنجاح اإلشراؼ
التربوي المتنوع ،يميو التصميـ الجيد لمنموذج وتجريبو قبؿ التطبيؽ الفعمي ،ودعـ المنطقة لو.
وىدؼ العبدالكريـ ( )Abdulkareem, 1999في دراستو إلى معرفة مفيوـ اإلشراؼ
المتنوع ،كما قدمو جبلتيورف ( (Glatthornعاـ ٜٜٔٚـ ،ومعرفة مسوغات ىذا النموذج،
باإلضافة إلى معرفة مدى أىمية النموذج في مساعدة النظاـ ،والممارسات اإلشرافية في المممكة
مستخدما المنيج الوثائقي التحميمي ،وبينت نتائج الدراسة أف أىـ عوامؿ نجاح
العربية السعودية،
ً
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أسموب النمو الميني التعاوني والنمو الذاتي ،ىي :إدخاؿ المعمميف في تطوير البرامج ،وتصميـ
برنامج فعاؿ ،ودافعية المعمميف العالية ،ودعـ المنطقة لمبرنامج ،إضافة إلى عوامؿ أخرى لنجاح
النمو الذاتي :كنوعية القيادة في المدرسة ،والنضج وميارة المعمـ ،ودعـ مف ثقافة المدرسة،
ناجحا في بعض المدارس األمريكية ،وقد
نموذجا
وأشارت الدراسة إلى أنو بوجو عاـ ،كاف
ً
ً
نموذجا لتطبيؽ اإلشراؼ المتنوع في السعودية؛ لتسييؿ نظاـ اإلشراؼ في
اقترحت الدراسة
ً
مدارسيا.
أما دراسة أوفرماف ( )Overman, 2002فقد جاءت لمعرفة وجيات نظر المعمميف
والمشرفيف في برنامج تدريب األقراف ،التي يشاركوف فييا ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي،
معتمدة عمى المقاببلت التي أجريت مع (٘ٔ) معم ًما و(ٖ) مشرفيف مسؤوليف عف البرنامج،
وخمصت الدراسة إلى أف المعمميف المشاركيف في البرنامج كانوا متحمسيف لمبرنامج؛ ألنيـ غير

راضيف عف نمط اإلشراؼ الحالي ،المعتمد عمى مبلحظات المشرفيف المباشرة ،وألنيـ يرغبوف
في تعمـ شيء جديد لتطوير ممارساتيـ التدريسية ،وألنيـ تمقوا تغذية راجعة عميقة مف بعضيـ
متعمقة بطبيعة عمميـ ،كما أف العبلقة مع المشرفيف سادىا مستوى عاؿ مف الثقة ،مما أدى ذلؾ
إلى فتح المجاؿ لممعمميف لممشاركة مف عدميا ،وبالنسبة لممشرفيف فيروف أف تدرب األقراف
عندما ُيقدـ كأسموب لممعمميف مف أجؿ نموىـ الميني ،فإنو يوفر تغذية راجعة ذات معنى
لممعمميف ،تنبثؽ مف وجية نظرىـ أنفسيـ.
كما قاـ سبيس ( )Speace, 2003بدراسة ىدفت إلى معرفة تأثير اإلشراؼ المتنوع
عمى الممارسة والمشاركة الصفية ،مف وجية نظر المعمميف والمديريف ،بأربع مدارس شماؿ شرؽ
الواليات المتحدة األمريكية ،واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي ،مستخدمة المقاببلت الشخصية
كأداة لمدراسة ،وتوصمت الدراسة إلى أف استخداـ اإلشراؼ المتنوع لو أثر إيجابي عمى ممارسة
المعمميف الصفية ،إذا تـ التغمب عمى العوائؽ التي تعترض التنفيذ ،ومنيا :تجييزات جيدة
لممبنى ،والتوسع في الق اررات اإلدارية؛ إلعطاء المعمـ حرية تحديد االختيارات واألىداؼ ،وكذلؾ
االىتماـ بتطوير التغذية الراجعة ،كما أف ىناؾ نقاط قوة لنموذج اإلشراؼ المتنوع ،مف حيث
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حرية تحديد األىداؼ واألساليب ،ومرونة النموذج ،وفتح المجاؿ لممشاركة والتعاوف بيف المعمـ
والمشرؼ التربوي.
أما دراسة بيرينو( )Piraino, 2006فقد ىدفت إلى معرفة تأثير اإلشراؼ المتنوع عمى
تحسيف التدريس في الفصوؿ الدراسية ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،معتمدة عمى
أسموب تحميؿ الوثائؽ ،والمقاببلت التي أجريت عمى ثبلثة مدراء مدارس ثانوية بوالية بنسمفانيا،
وبينت نتائج الدراسة أف المديريف يفضموف -وبشكؿ قوي -استخداـ اإلشراؼ المتنوع ،وأف
اإلشراؼ المتنوع كاف فعاال في تعزيز الثقافة التعاونية بيف المعمميف ،وأف لو أثر إيجابي في
التطوير الذاتي وااللتزاـ بالتحسيف المستمر ،وأكدوا عمى أف اإلشراؼ المتنوع يسيـ في تطوير
التخطيط والتحضير والتدريس ،والتطوير الميني لممعمميف مف خبلؿ تعاوف الزمبلء ،وأشارت
الدراسة بأف المديريف شعروا أف التطوير الميني التعاوني كاف أكثر األساليب فعالية في تحسيف
التدريس.
وأجرى ىيؿ ( )Hill, 2009دراسة بيدؼ تحديد كيؼ يمكف لئلشراؼ المتنوع أف يوجد
فرصا لتنمية الخبرة المينية لدى المعمميف في المدارس؛ حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج
ً
مديري مدرسة ،ومشرفَي مساعد
الوصفي ،مستخدمة المقابمة كأداة لجمع البيانات ،مف خبلؿ َ
معمما في اثنيف مف المدارس الثانوية التي تطبؽ اإلشراؼ المتنوع في والية
تعميـ ،و(٘ٔ)
ً

ايمينويس ،توصمت الدراسة إلى أف استخداـ اإلشراؼ المتنوع ساعد المعمميف في المدرستيف عمى
تحسيف ممارساتيـ التدريسية ،مف خبلؿ وضع خطط لتطوير المناىج الدراسية ،واعادة النظر
في عممية التقييـ ،وتنفيذ استراتيجيات ومواد وأنشطة تعميمية جديدة ،لتحسيف تعمـ الطمبة ،كما
كشفت الدراسة أف استخداـ اإلشراؼ المتنوع في إحدى المدرستيف ركز عمى إتاحة الحرية
لممعمميف لتحديد احتياجاتيـ التطويرية ،بينما اعتمدت المدرسة األخرى عمى أسموب التطوير
الميني المستمر لممعمميف ،مف خبلؿ ورش العمؿ التي تستيدؼ تحسيف خبرات المعمميف
التدريسية.
بينما ىدفت دراسة إبس ( )Epps, 2010إلى الكشؼ عف مدى قدرة نموذج اإلشراؼ
المتنوع عمى تطوير أنظمة المدارس ،وذلؾ مف خبلؿ تصنيؼ المدارس وفقًا لعوامؿ عديدة،
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إضافة إلى تعديؿ الموارد المالية المخصصة لجميع المدارس ،وفقًا ألسموب اإلشراؼ المطبؽ
بيا ،واعتمدت الدراسة عمى منيج تحميؿ المفاىيـ ،وتحميؿ ما بعد األرشفة ،وقد أجريت الدراسة
في مدارس المناطؽ الحضرية الكبيرة ،وتوصمت إلى أف مستوى درجات المدارس ،وسنوات
الخبرة لدى مديري المدارس ،واألوضاع االجتماعية واالقتصادية لممدارس ،والتمويؿ المالي؛
جميعيا متغيرات تؤثر بشكؿ كبير عمى قدرة نموذج اإلشراؼ المتنوع في التأثير عمى تطوير
المدارس ،وخمصت االستنتاجات إلى أف استخداـ نموذج اإلشراؼ المتنوع في المدارس ،والموارد
المخصصة لتمؾ المدارس ،يمكف أف يؤديا إلى تطوير في األداء.
بينما قاـ لندا وكينيث ( )Linda & Kenneth, 2010بدراسة تجريبية لمكشؼ عف أثر
تدرب األقراف عمى الممارسات الصفية لممعمميف الجدد ،وذلؾ مف خبلؿ إخضاع أربعة معمميف
لمتدريب عمى بعض الميارات واالستراتيجيات ،قبؿ القياـ باإلشراؼ عمى أقرانيـ مف المعمميف،
ومف ىذه المياـ :ميارة المقاء القبمي لمزيارة ،وجمع البيانات أثناء الزيارة الصفية ،والمقاء البعدي
لمزيارة ،وتحميؿ البيانات التي جمعت أثناء الزيارة ،وقد أظيرت النتائج أف التدريب كاف كافًيا،
جديدا لممعمميف في ممارساتيـ الصفية.
واف إشراؼ األقراف قد أضاؼ ً
شيئا ً
أما كونو( )Kono, 2012فقد أجرى دراسة نوعية ىدفت إلى تعزيز وتطوير نظاـ
حاليا،
اإلشراؼ المتنوع كبديؿ لما ىو مستخدـ
ً

والذي يعتمد عمى اإلشراؼ االكمينيكي،

المستخدـ بشكؿ كبير مف قبؿ ادارات المدارس ،في مدارس ؾ – ٕٔ ،فبينما يستخدـ اإلشراؼ
االكمينيكي بشكؿ مباشر الطريقة التقميدية المبنية عمى عممية تقييـ فرد لفرد ،فإف اإلشراؼ
المتنوع يعتمد عمى توظيؼ نماذج تقييـ متعددة ،والتي تستخدـ لتحسيف التدريس داخؿ الصؼ،
وتشجع التنمية المينية ،وقد خمصت الدراسة إلى أف اإلشراؼ المتنوع يتطمب إيجاد مبادئ
تساعد عمى الفيـ العميؽ لممعمميف ،ومعرفة مستوى معموماتيـ ،ونقاط قوتيـ وضعفيـ ،و مراحؿ
تطورىـ ،وابتكار نماذج لمتقويـ ،والتي يتـ مواءمتيا مع طبيعة خصائص كؿ معمـ ،كما توصمت
الدراسة إلى أف نمو وتطور أداء كؿ معمـ يتفاوت وفقًا لمم ارحؿ المختمفة ،وأف تنويع التقويـ ربما
يمكف أف يكوف المفتاح لتحقيؽ نجاح األداء الصفي.
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وسعت دراسة العبدالكريـ ( )Alabdulkareem, 2014إلى تقييـ تجربة اإلشراؼ
المتنوع ،المطبقة في بعض مدارس المممكة العربية السعودية ،كوسيمة لتحسيف القيادة المدرسية،
واعتمدت الدراسة عمى التحميؿ النوعي؛ لتحديد نقاط القوة والضعؼ والمعوقات ،وذلؾ مف خبلؿ
تحميؿ أربعة تقارير معدة مف قبؿ اإلدارات المطبقو لمنموذج ،وخمسة تقارير أعدىا المشرفوف
التربويوف ،وتشتمؿ بعض التقارير عمى استبانات لبعض المعمميف ،ومدراء المدارس المشاركيف
في التطبيؽ ،وتوصمت الدراسة إلى أف ىذا النموذج فعاؿ ،ويساعد عمى تحسيف التعميـ والبيئة
المدرسية ،مف خبلؿ تعزيز الحوارات المينية داخؿ المدرسة ،وأنو يعزز مف دور المشرؼ
التربوي ،في الجانب التعميمي مف الحياة اليومية في المدارس ،وي ِ
مكف المشرؼ مف التركيز عمى
ُ
عدد معيف مف المدارس ،كما يعزز القيادة التربوية المحفزة ،كما أنو يساعد عمى تحقيؽ
خصائص المدرسة الناجحة ،مثؿ :العمؿ التعاوني ،والزمالة ،والتطوير الميني داخؿ المدرسة،
وأظيرت الدراسة وجود بعض نقاط الضعؼ التي يمكف تعديميا مف خبلؿ التدريب ،والتعاوف مع
غيرىـ مف المتخصصيف ،ومف خبلؿ التخطيط الدقيؽ والتوجيو المناسب.

التعميق عمى الدراسات السابقة
مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة التي تناولت اإلشراؼ المتنوع وأساليبو ،تـ
الكشؼ عف اآلتي:
 أكدت الدراسات السابقة -سواء العربية أو األجنبية -عمى أىمية تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع،كنموذج تنطمؽ فمسفتو مف الفروؽ الفردية بيف المعمميف ،ويعمؿ عمى إتاحة الفرصة ليـ؛
الختيار األسموب اإلشرافي المناسب لتطوير قدراتيـ ،وتنمية مياراتيـ.
 تنوعت الدراسات السابقة في أىدافيا واألطر العامة ليا ،فقد ركزت بعض الدراسات عمىدراسة تأثير اإلشراؼ المتنوع عمى مينية المعمـ ،كدراسة العبدالجبار ( ،)ٕٓٓٚوعمى النمو
الميني لممعممات كدراسة الموسى ( ،)ٕٜٓٓودراسة السممي (ٕٗٔٓ) ،وعمى الممارسة
الصفية وتحسيف التدريس كدراسة سبيس ( ،)Speace, 2003ودراسة بيرنيو ( Piraino,
 ،)2006ودراسة ىيؿ ) ،(Hill, 2009وعمى تطوير أنظمة المدارس كدراسة إبس ( Epps,
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 ،)2010بينما ُعنيت بعض الدراسات بتطوير نماذج مقترحة لئلشراؼ المتنوع كدراسة
الزغيبي ( ،)ٕٓٓٛودراسة عبدالحكيـ (قيد النشر) ،ودراسة جيبلؿ ( ،)Jailall, 1998في
حيف ركزت دراسات أخرى عمى تقييـ تجربة تطبيؽ نموذج اإلشراؼ المتنوع في بيئة تعميمية
كدراسة السبلمي ( ،)ٕٓٓٛودراسة العبدالكريـ (.)Alabdulkareem, 2014
 اقتصرت بعض الدراسات السابقة عمى دراسة أسموب واحد في إطار أساليب اإلشراؼالمتنوع ،وىو أسموب النمو الميني التعاوني بمسمياتو المختمفة ،كدراسة المنوري (ٕٗٓٓ)،
ودراسة العمرات والقموؿ (ٖٕٔٓ) ،ودراسة أوفرماف ) ،(Overman, 2002ودراسة لندا
وكينيث (.)Linda & Kenneth, 2010
 اعتمدت معظـ الدراسات السابقة عمى المنيج الوصفي ،باستثناء دراسة واحدة اعتمدت عمىالمنيج التجريبي ،وىي دراسة لندا وكينيث (.)Linda & Kenneth, 2010
 تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،حيث أف معظميا استخدـ االستبانة ،بينمااستخدمت دراسة أوفرماف ( ،)Overman,2002ودراسة سبيس (،)Speace, 2003
معا،
ودراسة ىيؿ ) (Hill, 2009المقابمة ،واعتمدت دراسات أخرى عمى المقابمة واالستبانة ً

كدراسة المنوري (ٕٗٓٓ) ،ودراسة الموسى ( ،)ٕٜٓٓبينما استخدمت دراسة بيرينو
( )Piraino, 2006تحميؿ الوثائؽ والمقاببلت ،ودراسة جيبلؿ ( )Jailall, 1998استخدمت
المسح والمقاببلت ،وتحميؿ أدوات اإلشراؼ المتنوع.
 تنوعت فئات العينات في الدراسات السابقة؛ فتمثمت في المشرفيف التربوييف في دراسةمعا في دراسة أوفرماف (،)Overman, 2002
السبلمي ( ،)ٕٓٓٛوفي المعمميف والمشرفيف ً

ودراسة أبوالكاس (ٕٕٔٓ) ،ودراسة السممي (ٕٗٔٓ) ،بينما غطت بعض الدراسات مديري

المدارس والمشرفيف والمعمميف كعينة ليا ،كدراسة الزغيبي ( ،)ٕٓٓٛودراسة ىيؿ (Hill,
).2009
 تعددت المتغيرات الديموغرافية في الدراسات السابقة ،وتضمنت متغيرات العمؿ الحالي،والمؤىؿ العممي ،والخبرة في دراسة السممي (ٕٗٔٓ) ،ومتغيري النوع ،والمرحمة التعميمية في
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أيضا سنوات الخبرة في دراسة الزغيبي ( ،)ٕٓٓٛوبريؾ
دراسة عبدالحكيـ (قيد النشر) ،و ً
(ٕٔٔٓ) ،والمؤىؿ العممي في دراسة العمرات والقموؿ (ٖٕٔٓ).
أوجو اال تفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الزغيبي ( )ٕٓٓٛودراسة عبدالحكيـ (قيد النشر)،
ودراسة جيبلؿ ( ،)Jailall, 1998في وضع تصور مقترح لئلشراؼ المتنوع ،إال أف الدراسة
الحالية تختمؼ في أنيا تحاوؿ االستفادة مف واقع ممارسة اإلشراؼ المتنوع في المدارس ،ومف
خبرات بعض الدوؿ ،لوضع التصور ،والذي يقتصر عمى مرحمة التعميـ ما بعد األساسي ،فيما
حاولت الدراسات السابقة تقييـ وتطوير نماذج اإلشراؼ المتنوع ،المطبقة في بيئة التطبيؽ ،أو
دراسة واقع اإلشراؼ التربوي بشكؿ عاـ.
اتفقت الدراسة مع دراسة الزغيبي ( ،)ٕٓٓٛودراسة أبو الكاس (ٕٕٔٓ) في تناوليا
مياـ المشرؼ التربوي في اإلشراؼ المتنوع كمحور لدراستيا ،إضافة إلى اتفاقيا مع دراسة أبو
الكاس (ٕٕٔٓ) ،ودراسة الموسى ( )ٕٜٓٓفي تناوليا لمعوقات تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع ،بينما
اختمفت عنيا في تناوليا لمحور لـ تتناولو الدراسات السابقة ،وىو محور أسس ومرتكزات
اإلشراؼ المتنوع.
كما اتفقت الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة في اعتمادىا عمى المنيج الوصفي،
بينما اختمفت مع دراسة لندا وكينيث ( )Linda & Kenneth, 2010التي استخدمت المنيج
التجريبي.
اتفقت الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في عينة الدراسة ،المتمثمة في المعمميف كما
في دراسة المنوري (ٕٗٓٓ) ،ودراسة العبدالجبار( ،)ٕٓٓٚودراسة العمرات والقموؿ (ٖٕٔٓ)،
ودراسة عبدالحكيـ (قيد النشر) ،ودراسة لندا وكينيث ( ،)Linda & Kenneth, 2010بينما
اختمفت مع بقية الدراسات التي اتخذت المشرفيف ومديري المدارس عينة ليا.
أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
استفادت الدراسة مف الدراسات السابقة في اآلتي:
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 بناء اإلطار النظري لمدراسة. بناء أداة الدراسة وتحديد مجاالتيا. مناقشة نتائج الدراسة في ضوء نتائج الدراسات السابقة. وجيت الباحثة إلى الكتب والمراجع ذات الصمة بموضوع الدراسة. -بناء التصور المقترح لتفعيؿ اإلشراؼ التربوي في ضوء نموذج اإلشراؼ المتنوع.
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الفصل الثالث
المنيجية واإلجراءات
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الفصل الثالث
المنيجية واإلجراءات
يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا لمنيجية الدراسة ،واجراءاتيا ،ومجتمعيا ،وعينتيا ،وأداتيا؛ مف
حيث :تصميميا ،واجراءات التحقؽ مف صدقيا وثباتيا ،ومتغيرات الدراسة ،باإلضافة لؤلساليب
اإلحصائية المستخدمة في استخبلص النتائج وتحميميا.

منيج الدراسة
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي ،الذي عرفو الكسباني (ٕٕٔٓ ،ص )ٛٙبأنو" :الطريقة
البحثية التي يعتمد عمييا الباحثوف في الحصوؿ عمى معمومات وافية ودقيقة ،تصور الواقع
كافيا ودقيقًا؛ الستخبلص داللتيا ،والوصوؿ إلى
االجتماعي ،وتسيـ في تحميؿ ظواىره تحميبل ً
نتائج أو تعميمات عف الظاىرة" ،إضافة إلى أف ىذا المنيج وفؽ ما ذكر المعايطة (ٕٔٔٓ،
ص )ٔٓٙييدؼ إلى اكتشاؼ حقائؽ جديدة ،أو التحقؽ مف صحة حقائؽ قديمة ،وآثارىا،
والعبلقات التي تتصؿ بيا ،وتفسيرىا وكشؼ الجوانب التي تحكميا ،لموصوؿ إلى نتائج نيائية
يمكف تعميميا.
وقد اُ ِ
ستخدـ ىذا المنيج في الدراسة الحالية ،وذلؾ عف طريؽ جمع المعمومات
والحقائؽ والبيانات مف خبلؿ اإلطار النظري لمدراسة ،ومف ثـ استطبلع آراء مجتمع الدراسة،
وتحميميا وتفسيرىا وفقًا إلجراءات الدراسة الميدانية ،ثـ وضع تصور مقترح لتفعيؿ اإلشراؼ
التربوي في ضوء نموذج اإلشراؼ التربوي المتنوع ،وتحكيمو مف قبؿ الخبراء والمختصيف.

مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات مدارس التعميـ ما بعد األساسي
معمما ومعممة ،باإلضافة
الحكومية ،في محافظة مسقط بسمطنة ُعماف ،والبالغ عددىـ (ٕٓٓٔ) ً
إلى المعمميف والمعممات األوائؿ ،والبالغ عددىـ (ٖ ،)ٜوذلؾ حسب الكتاب السنوي لئلحصاءات
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التعميمية الصادر عف و ازرة التربية والتعميـ بسمطنة ُعماف لمعاـ الدراسي ٖٕٕٔٓٓٔٗ/ـ( و ازرة
التربية والتعميـ ،)ٕٓٔٗ ،وجدوؿ (ٔ) يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لممسمى الوظيفي
والنوع.
جدول ( )0توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لممسمى الوظيفي والنوع
النوع

المسمى الوظيفي

المجموع

ذكر

أنثى

معمم

ٖ٘ٛ

ٖٗٚ

معمم أول

ٕ٘

ٔٗ

ٖٜ

ٗٚٛ

ٖٔٔٔ

المجموع

ٖ٘ٙ

ٕٓٓٔ

عينة الدراسة
ٍ
معمما ومعممة ،بما نسبتو (ٔ)%ٕٕ,
تكونت عينة الدراسة مف(ٖٓٓ) فرد ،منيـ (ٕٕ٘) ً
مف حجـ المجتمع األصمي ،و(٘ )ٚمف المعمميف والمعممات األوائؿ ،بنسبة ( )%ٛٓ,ٙمف
وروعي في اختيارىا متغيرات
المجتمع األصمي ،وقد تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائيةُ ،
الدراسة الثبلثة وىي :النوع ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة الوظيفية ،ويبيف جدوؿ (ٕ)
توزيع أفراد عينة الدراسة ،وفقًا لممتغيرات الديموغرافية.
جدول ( )4توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة
متغيرات الدراسة

فئات المتغير

العدد

اإلجمالي

النسبة المئوية

النــــــوع

ذكػ ػ ػػر

ٔ٘ٙ

أنث ػ ػػى

ٗٗٔ

ٖٓٓ

ٕ٘%

معمـ أوؿ

٘ٚ

معمـ

ٕٕ٘

ٖٓٓ

(ٔ )ٚ -سنوات

ٜٚ

( )ٔٗ – ٛسنة

ٖٕٔ

٘ٔ سنة فأكثر

ٜٛ

المسمى الوظيفي
سنوات الخبرة
الوظيفية
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%ٗٛ
ٕ٘%
٘%ٚ
ٖ%ٕٙ,

ٖٓٓ

ٔٗ%
%ٖٕ,ٚ

أداة الدراسة
تمثمت أداة الدراسة في استبانة مف إعداد الباحثة؛ تـ بناؤىا في صورتيا األولية المكونة
مف (ٖٗ) فقرة ،باإلستعانة باألدب النظري الوارد في الدراسة ،واإلفادة مف أدوات الدراسات
السابقة ،كدراسة العبدالجبار ( ،)ٕٓٓٚودراسة أبوالكاس (ٕٕٔٓ) ،وقد صممت أداة الدراسة
وفؽ مقياس ليكرت ( )Likertالثبلثي (كبيرة ،متوسطة ،ضعيفة) ،وتمثؿ رقميا الدرجات ٖٔ،ٕ،
عمى الترتيب ،وتكونت األداة في صورتيا األولية مف جزأيف:
الجزء األول :تضمف مصطمحات الدراسة ،والبيانات المتعمقة بالمتغيرات الديموغرافية ،وىي
النوع ،والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة الوظيفية .
الجزء الثاني :تضمف فقرات االستبانة ،والتي ُوزعت عمى أربعة محاور ،منيا (ثبلثة محاور)
لمكشؼ عف واقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع ،والمحور الرابع لتحديد

الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع .وجدوؿ (ٖ) يوضح توزيع أرقاـ الفقرات وعددىا
عمى محاور االستبانة
جدول ( )1توزيع أرقام الفقرات وعددىا عمى محاور االستبانة
رقم المحور

عنوان المحور

أرقام الفقرات

عدد الفقرات

ٔ

أسس ومرتكزات اإلشراؼ المتنوع

ٔٚ-

ٚ

مياـ المشرؼ التربوي في ضوء اإلشراؼ

ٔٗ-ٛ

ٚ

ٕ

المتنوع

ٖ

أساليب اإلشراؼ المتنوع

ٖ٘ٔٔ-

ٔٚ

ٗ

الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع

ٕٖٗٔ-

ٓٔ

صدق أداة الدراسة
لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة ،تـ عرضيا في صورتيا األولية عمى مجموعة مف
المحكميف ،مف ذوي الخبرة واإلختصاص في اإلدارة التربوية ،واإلشراؼ التربوي ،والقياس
والتقويـ مف جامعة السمطاف قابوس ،وجامعة نزوى ،وكمية العموـ التطبيقية بصور ،وو ازرة التربية
77

والتعميـ ،وبعض األساتذة ذوي الخبرة باإلشراؼ المتنوع مف المممكة العربية السعودية ،كما
يوضحو الممحؽ (ٕ) ،وذلؾ إلبداء مبلحظاتيـ حوؿ فقرات االستبانة ،مف حيث صياغتيا،
ووضوحيا ،وانتمائيا لمحاور الدراسة ،واضافة أي مبلحظات أخرى فيما يتعمؽ بالتعديؿ أو
الحذؼ أو االضافة ،وبناء عمى مبلحظاتيـ ،تـ إجراء التعديبلت المقترحة ،بما يتبلءـ وأىداؼ
الدراسة كاآلتي:
 حذؼ إحدى عشر فقرة وىي الفقرات،ٖٗ ،ٕٙ ،ٕ٘ ،ٕٕ ،ٔٙ ،ٔٗ ،ٙ ،٘ ،ٗ ،ٖ ،ٔ :
.ٖٙ
 إعادة صياغة الفقرات اآلتية،ٖٛ ،ٖ٘ ،ٖٖ ،ٖٔ ،ٕٖ ،ٕٔ ،ٖٔ ،ٕٔ ،ٜ ،ٛ ،ٚ ،ٕ :
ٔٗ.ٖٗ ،
 نقؿ بعض الفقرات بيف المحاور :نقؿ الفقرتيف (ٓٔ) ،و(ٖٔ) لممحور األوؿ ،ونقؿ الفقرات
(ٕٔ) ،و(٘ٔ) لممحور الثالث ،ونقؿ الفقرة (ٖٔ) لممحور الثالث (ب).
 إضافة إحدى عشر فقرة جديدة في االستبانة النيائية ،وىي تحمؿ التسمسؿ،ٚ ،ٙ ،٘ ،ٖ :
ٔٔ.ٗٔ ،ٗٓ ،ٖٔ ،ٜٔ ،ٔٗ ،ٕٔ ،
 إعادة ترتيب تسمسؿ فقرات االستبانة في إطار كؿ محور.
وفي ضوء التعديبلت السابقة ألداة الدراسة في صورتيا األولية (الممحؽ ٖ) ،تـ اعتماد
(ٔٗ) فقرة في أداتيا النيائية ،والتي يوضحيا الممحؽ (ٗ).

ثبات أداة الدراسة
لمتحقؽ مف ثبات األداة ،تـ احتساب معامؿ ثبات األداة عف طريؽ حساب معامؿ
االتساؽ الداخمي ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's Alphaلكؿ محور عمى حدة ولؤلداة ككؿ،
فردا مف مجتمع الدراسة،
وذلؾ بعد تطبيقيا في صورتيا النيائية عمى عينة مكونة مف (ً )ٗٛ
وجدوؿ (ٗ) يوضح ذلؾ.

78

جدول ( )2االتساق الداخمي ألداة الدراسة ومحاورىا
رقم

معامل ألفا كرونباخ

محاور الدراسة

() Cronbach's alpha

المحور
ٔ

أسس ومرتكزات اإلشراؼ المتنوع

٘ٓ,ٛ

ٕ

مياـ المشرؼ التربوي في ضوء اإلشراؼ المتنوع

ٗٓ,ٛ

ٖ

أساليب اإلشراؼ المتنوع

ٕٓ,ٜ

ٗ

الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع

ٓ,ٛٚ

األداة الكمية
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يتضح مف الجدوؿ (ٗ) أف معامؿ الثبات ألفا كرونباخ ()Cronbach's Alpha
لمحاور أداة الدراسة تراوحت بيف (ٗ ،)ٓ,ٜٕ-ٓ,ٛوقد بمغ معامؿ الثبات لؤلداة الكمية (ٕ،)ٓ,ٜ
وىو معامؿ ثبات ٍ
عاؿ ،مما يدؿ عمى صبلحية األداة لمتطبيؽ.

متغيرات الدراسة
تضمنت الدراسة المتغيرات الديموغرافية اآلتية:
 النوع :ولو مستوياف (ذكر ،أنثى).
 المسمى الوظيفي :ولو مستوياف (معمـ أوؿ ،معمـ).
 سنوات الخبرة الوظيفية :وليا ثبلثة مستويات (ٔ ٚ-سنواتٔٗ–ٛ ،سنة،
و٘ٔسنة فأكثر).

إجراءات تطبيق أداة الدراسة
بعد التحقؽ مف صبلحية أداة الدراسة ،والتأكد مف صدقيا ،واخراجيا في صورتيا
النيائية ،تـ تطبيقيا لجمع البيانات ،وفقًا لمخطوات اآلتية:
 مخاطبة إدارة كمية العموـ واآلداب بجامعة نزوى لو ازرة التربية والتعميـ ،لتسييؿ ميمة
الباحثة في تطبيؽ أداة الدراسة في ٓٔ مارس ٕٗٔٓـ (ممحؽ ٘).
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 مخاطبة المكتب الفني لمدراسات والتطوير بو ازرة التربية والتعميـ لممديرية العامة لمتربية
والتعميـ بمحافظة مسقط؛ لتسييؿ ميمة الباحثة في  ٔٚمارس ٕٗٔٓـ.
 بعد التحقؽ مف ثبات االستبانة وقابميتيا لمتطبيؽ ،قامت الباحثة بتوزيع االستبانات ور ًقيا
شخصيا،
عمى عينة الدراسة ،حيث تـ توزيع (ٕٓ٘) نسخة ورقية ،وتولت توزيعيا
ً
إلطبلع أفراد العينة عمى موضوع الدراسة وأىدافيا ،واستئذانيـ في اإلجابة عمى

االستبانة ،وذلؾ في الفترة بيف (ٖٕمارس – ٚأبريؿ ٕٗٔٓـ).
 قامت الباحثة بتصميـ استبانة إلكترونية عمى الموقع اإللكتروني ()Google Drive؛
وذلؾ لتغطية أكبر شريحة ممكنة مف المعمميف ،وقد تـ توزيعيا عمى عدد مف أفراد عينة
الدراسة والتي لـ ُيوزع عمييا ور ًقيا ،وذلؾ مف خبلؿ االتصاؿ الياتفي بمدراء المدارس،

وطمب تعاونيـ في المشاركة بتوزيع رابط االستبانة عبر برنامج التواصؿ االجتماعي

( ،)WhatsAppأو البريد االلكتروني ،عمى معممي مدارسيـ في الفترة (ٖٕ–
ٕٚمارسٕٗٔٓـ).
 حصر االستبانات بعد إستعادتيا ،حيث كاف المسترد منيا (ٖٖٕ) نسخة ورقية ،و(ٓ)ٜ
استبانة إلكترونية ،وقد تـ استبعاد (ٖٕ) استبانة إلكترونية لعدـ إكتماؿ بياناتيا ،لتصبح
عدد االستبانات المعتمدة عمييا نتائج الدراسة (ٖٓٓ) استبانة.

المعالجة اإلحصائية
إحصائيا وفقًا لطبيعة الدراسة
تمت معالجة البيانات التي جمعت مف خبلؿ االستبانة
ً
وأسئمتيا ،باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( ،)SPSSعف طريؽ المعالجات
اإلحصائية اآلتية:
 استخراج معامؿ ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلحساب ثبات أداة الدراسة
ومحاورىا.
 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية؛ لئلجابة عمى السؤاؿ األوؿ
المرتبط بتقديرات عينة الدراسة حوؿ واقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع،
بمدارس التعميـ ما بعد األساسي بمحافظة مسقط.
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 استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية؛ لتحديد درجة وجود الصعوبات
التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع بمدارس التعميـ ما بعد األساسي ،وذلؾ لئلجابة عمى
السؤاؿ الثاني.
 استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة
ي :النوع ،والمسمى الوظيفي ،في استجابات أفراد عينة الدراسة عمى محاور
أثر ُمتغير ْ
االستبانة ،باإلضافة إلى اختبار تحميؿ التبايف األحادي ))One-Way ANOVA
لمتغير سنوات الخبرة الوظيفية.
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الفصــل الرابــع
نتائػج الػد ارسػػة

82

الفصل الرابع
نتائـج الدراســة
يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة الميدانية وفقًا لتسمسؿ أسئمتيا ،وذلؾ بعد
معالجتيا إحصائيا ،وتمثؿ ىذه النتائج وجيات نظر أفراد العينة وفقًا لمحاور أداة الدراسة ،وفيما
يمي عرضا لتمؾ النتائج والبيانات اإلحصائية المتعمقة بيا.
ولمحكـ عمى المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ،ولتوفير مقارنات بيف
تمؾ االستجابات اعتمدت الباحثة عمى معيار لمحكـ عمى النتائج ،كما يوضحو جدوؿ(٘).
جدول ( )3معيار الحكم عمى النتائج
الدرجة

مدى الدرجات

درجة الممارسة

ٖ

ٖٖٗ – ٕ,

كبيرة

ٕ

ٕ,ٖٖ – ٔ,ٙٚ

متوسطة

ٔ

ٓٓٔ,ٙٙ – ٔ,

ضعيفة

نتائج السؤال األول:
ما واقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع ،بمدارس التعميـ ما بعد األساسي
بمحافظة مسقط ،مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
واألىمية النسبية (الرتبة) ،لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ محور مف محاور واقع
الممارسات لئلشراؼ المتنوع ،ولمحاور الواقع بشكؿ عاـ .وجدوؿ( )ٙيوضح ذلؾ.

83

جدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى

محاور واقع ممارسات المشرفين التربويين لإلشراف المتنوع بمدارس التعميم ما بعد األساسي

مرتبة تناز ًليا وفقًا لممتوسط الحسابي (ن=)111

االنحراف

الدرجة

الرتبة

محاور واقع الممارسة

المتوسط

الحسابي

المعياري

ٔ

أسس ومرتكزات اإلشراؼ المتنوع

ٗٔ,ٚ

ٓ,ٗٚ

متوسطة

ٕ

أساليب اإلشراؼ المتنوع

ٔ,ٜٙ

ٖٗٓ,

متوسطة

ٖ

مياـ المشرؼ التربوي في ضوء اإلشراؼ المتنوع

ٔ,ٜٙ

ٗٗٓ,

متوسطة

الواقع بشكل عام

0951

1921

متوسطة

يتضح مف جدوؿ ( )ٙأف المتوسط الحسابي لمحاور الواقع بمغ بشكؿ عاـ (ٓ)ٔ,ٚ
وبانحراؼ معياري قدره (ٓٗ ،)ٓ,وىذا يشير إلى أف تقديرات أفراد العينة عمى واقع ممارسة
المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع ،في مدارس التعميـ ما بعد األساسي بمحافظة مسقط،
جاءت بدرجة متوسطة ،وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لمحاور الواقع بيف ()ٔ,ٚٗ -ٔ,ٜٙ
وبانحرافات معيارية بيف (ٖٗ ،)ٓ,ٗٚ-ٓ,وجاء محور أسس ومرتكزات اإلشراؼ المتنوع في
المرتبة األولى بمتوسط حسابي (ٗ ،)ٔ,ٚيميو محو ار أساليب اإلشراؼ المتنوع ،ومياـ المشرؼ
التربوي في ضوء اإلشراؼ المتنوع بنفس الرتبة.
ولمعرفة آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ
المتنوع ،في مدارس التعميـ ما بعد األساسي بمحافظة مسقط ،فقد تـ استخراج المتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واألىمية النسبية (الرتبة) لفقرات كؿ محور مف محاور الواقع
عمى حدة ،وذلؾ عمى النحو اآلتي:
المحور األول :أسس ومرتكزات اإلشراف المتنوع
جاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
فقرات ىذا المحور ،كما يوضحيا جدوؿ (.)ٚ
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جدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
فقرات محورأسس ومرتكزات اإلشراف المتنوع مرتبة تناز ًليا وفقًا لممتوسط الحسابي( ن=)111
االنحراف

الدرجـــــــة

ر

م

الفقــــــــــــــــــــــــــرات

المتوسط

الحسابي

المعياري

متوسطة

ٔ

٘

بدال مف
تشجيع المعمميف عمى إنتاج المعرفة ً

ٖٔ,ٜ

ٔٓ,ٚ

ٕ

ٙ

التعامؿ مع المعمميف كؿ حسب إمكانياتو

ٖ

ٚ

ٗ

ٗ

٘

ٖ

ٙ

ٕ

ٚ

ٔ

تمقييا أو استيبلكيا.

ٔٔ,ٛ

ٓ,ٙٚ

متوسطة

واحتياجاتو المينية.
إتاحة الفرصة لممعمميف لمقياـ باألنشطة اإلشرافية

ٔ,ٚٚ

ٔٓ,ٚ

متوسطة

التعاونية.
تييئة بيئة العمؿ ليبني المعمميف معارفيـ التربوية
ذاتيا.
والمينية ً

تمكيف المعمميف مف اتخاذ الق اررات الخاصة

٘ٔ,ٚ
ٖٔ,ٚ

ٓ,ٙٙ
ٓ,ٙٛ

متوسطة
متوسطة

بعممية تطوير أنفسيـ.
إشراؾ المعمميف في تحديد احتياجاتيـ التطويرية

ٔ,ٙٙ

٘ٓ,ٙ

ضعيفة

وفؽ تأمبلتيـ الخاصة.
منح المعمميف الحرية في اختيار األسموب

ٕ٘ٔ,

٘ٓ,ٙ

ضعيفة

اإلشرافي المناسب لقدراتيـ وخبراتيـ.
0952

الدرجة الكمية

1925

متوسطة

(ر) = الرتبة( ،م) = تسمسل الفقرة في االستبانة

يتضح مف جدوؿ ( )ٚأف المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات
ىذا المحور تراوحت بيف (ٕ٘ ،)ٔ,ٜٖ - ٔ,وبانحرافات معيارية (٘ ،)ٓ,ٚٔ -ٓ,ٙوىذا يعني
أف ممارسة المشرفيف التربوييف ألسس ومرتكزات اإلشراؼ المتنوع  -في مدارس التعميـ ما بعد
األساسي مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة والمتضمنة في فقرات ىذا المحور -جاءت بيف
الضعيفة والمتوسطة ،وأف أكثر األسس ممارسة ما تضمنتو الفقرة (٘) ،والتي تنص عمى "
بدال مف تمقييا أو إستيبلكيا" بمتوسط حسابي (ٖ،)ٔ,ٜ
تشجيع المعمميف عمى إنتاج المعرفة ً
وبدرجة ممارسة متوسطة ،تمييا الفقرات ( ،)ٖ ،ٗ ،ٚ ،ٙبمتوسطات حسابية متقاربة ،تراوحت
بيف (ٖ ،)ٔ,ٛٔ - ٔ,ٚبدرجة ممارسة متوسطة ،وأقميا ممارسة ما تضمنتو الفقرتاف (ٕ،)ٔ ،
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والمتاف تنصاف عمى " إشراؾ المعمميف في تحديد احتياجاتيـ التطويرية وفؽ تأمبلتيـ الخاصة"،
و" منح المعمميف الحرية في اختيار األسموب اإلشرافي المناسب لقدراتيـ وخبراتيـ" عمى التوالي
مف حيث الممارسة بدرجة ضعيفة.
المحور الثاني :ميام المشرف التربوي في ضوء اإلشراف المتنوع
جاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى

فقرات محور مياـ المشرؼ التربوي في ضوء اإلشراؼ المتنوع ،كما يوضحيا جدوؿ (.)ٛ

جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى

فقرات محور ميام المشرف التربوي في ضوء اإلشراف المتنوع مرتبة تناز ًليا وفقًا لممتوسط
الحسابي (ن=)111
ر

م

الفقــــــــــــــــــــــــــرات

المتوسط

الحسابي

المعياري

ٔ

ٔٔ

يدرب المعمميف عمى ميارات تدريسية معينة مف خبلؿ

ٔ,ٜٚ

ٔٓ,ٚ

متوسطة

ٕ

ٛ

يستخدـ أساليب إشرافية متنوعة لممعمميف بحيث

ٔ,ٜٚ

ٓ,ٙٙ

متوسطة

ٖ

ٜ

ٗ

ٕٔ

٘

ٗٔ

ٙ

ٖٔ

ٚ

ٓٔ

حمقات التدريب المختمفة.

االنحراف

درجـــــــة

الممارسة

تتناسب مع خبرتيـ وكفاءتيـ.
يوفر لممعمميف فرصا لبللتحاؽ ببرامج تنمية مينية

٘ٔ,ٚ

ٔٓ,ٚ

متوسطة

تتبلءـ مع احتياجاتيـ الفعمية.
يوفر لممعمميف مصادر المعرفة البلزمة لتطوير أدائيـ

ٔ,ٙٚ

ٓ,ٙٙ

متوسطة

التدريسي.
ينفذ الزيارات اإلشرافية لممعمميف وفؽ خطة إجرائية

ٔ,ٙٙ

ٓ,ٜٙ

ضعيفة

معدة مسبقا باالتفاؽ معيـ.
يتيح لممعمميف فرصة المشاركة في التخطيط لبرامج

ٔ,٘ٙ

ٓ,ٙٙ

ضعيفة

تطوير أدائيـ.
يقيـ أداء المعمميف في ضوء معايير محددة في

استمارة تقييـ تختمؼ مف معمـ آلخر.
الدرجة الكمية

(ر) = الرتبة( ،م) = تسمسل الفقرة في االستبانة
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ٕٗٔ,

ٓٓ,ٙ

ضعيفة

0947

1922

متوسطة

يبيف جدوؿ ( )ٛأف تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى محور مياـ المشرؼ التربوي في
ضوء اإلشراؼ المتنوع ،جاءت بشكؿ عاـ بدرجة "متوسطة" ،وذلؾ بمتوسط حسابي ()ٔ,ٜٙ
وانحراؼ معياري ( ،)1922وتراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
فقرات ىذا المحور ما بيف (ٕٗ ،)ٔ,ٜٚ - ٔ,وبانحرافات معيارية (ٓ ،)ٓ,ٚٔ -ٓ,ٙأي بدرجة
ممارسة بيف الضعيفة والمتوسطة ،حيث جاءت ميمتو " يدرب المعمميف عمى ميارات تدريسية
معينة مف خبلؿ حمقات التدريب المختمفة" في المرتبة األولى بدرجة متوسطة ،وبأعمى متوسط
حسابي قيمتو ( ،)ٔ,ٜٚكذلؾ حصمت الفقرات ( )ٕٔ ،ٜ ،ٛعمى مستوى متوسط ،وذلؾ
بمتوسطات حسابية تراوحت بيف ( ،)ٔ,ٜٚ - ٔ,ٙٚوبانحرافات معيارية ( ،)ٓ,ٚٔ -ٓ,ٙٙبينما
حصمت الفقرتاف (ٗٔ " )ٖٔ ،ينفذ الزيارات اإلشرافية لممعمميف وفؽ خطة إجرائية معدة مسبقا
باالتفاؽ معيـ" و" يتيح لممعمميف فرصة المشاركة في التخطيط لبرامج تطوير أدائيـ" عمى
متوسطات حسابية متقاربة عمى التوالى ( )ٔ,ٙٙو ( )ٔ,٘ٙبدرجة ممارسة ضعيفة ،وأقؿ المياـ
ممارسة بدرجة ضعيفة مف وجية نظر أفراد العينة ىي" يقيـ أداء المعمميف في ضوء معايير
محددة في استمارة تقييـ تختمؼ مف معمـ آلخر" بمتوسط حسابي قيمتو (ٕٗ.)ٔ,
المحور الثالث :أساليب اإلشراف المتنوع
تـ استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لمحور أساليب اإلشراؼ
المتنوع ،والمتمثمة في ثبلثة أساليب فرعية ،ىي :التطوير المكثؼ ،والنمو الميني التعاوني،
والنمو الميني الذاتي .وجدوؿ( )ٜيوضح ذلؾ.
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جدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمحكم
عمى محور أساليب اإلشراف المتنوع مرتبة تناز ًليا وفقًا لممتوسط الحسابي (ن= )111
المتوسط

االنحراف
المعياري

درجة

الرتبة

أساليب

اإلشراف المتنوع

الحسابي

متوسطة

ٔ

النمو الميني الذاتي

ٔٔ,ٛ

ٕ٘ٓ,

ٕ

النمو الميني التعاوني

ٖٔ,ٚ

ٓ,ٜٗ

متوسطة

ٖ

التطوير المكثؼ

ٔ,٘ٙ

ٗٗٓ,

ضعيفة

الدرجة الكمية

0947

1921

متوسطة

الممارسة

يتضح مف جدوؿ ( )ٜأف المتوسط الحسابي لمحور أساليب اإلشراؼ المتنوع بمغ بشكؿ
عاـ ( ،)ٔ,ٜٙوذلؾ بانحراؼ معياري قدره (ٗٗ ،)ٓ,وىذا يشير إلى أف المشرفيف التربوييف
يمارسوف أساليب اإلشراؼ المتنوع بدرجة متوسطة ،مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
وبالرغـ مف أف درجة الممارسة ألساليب اإلشراؼ المتنوع كانت بدرجة متوسطة ،إال أف
ىناؾ اختبلفات في درجة

تقدير أفراد عينة الدراسة لمفقرات ،حيث تراوحت المتوسطات

الحسابية لفقرات ىذا المحور بيف ( ،)ٔ,ٛٔ -ٔ,٘ٙوبانحرافات معيارية بيف (ٗٗ،)ٓ,ٕ٘ -ٓ,
فقد جاء أسموب النمو الميني الذاتي في المرتبة األولى ،ويميو أسموب النمو الميني التعاوني في
الرتبة الثانية ،بمتوسط حسابي (ٖ )ٔ,ٚبدرجة متوسطة ،وجاء أسموب التطوير المكثؼ في
الرتبة األخيرة ،بمتوسط حسابي ( )ٔ,٘ٙوبدرجة ممارسة ضعيفة.
ولمعرفة آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ فقرات محور أساليب اإلشراؼ المتنوع ،فقد تـ
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ أسموب عمى النحو اآلتي:
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(أ) التطوير المكثف:
جدول ( )01المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
فقرات أسموب التطوير المكثف مرتبة تناز ًليا وفقًا لممتوسط الحسابي (ن=)111
االنحراف

درجـــــــة

ر

م

الفقــــــــــــــــــــــــــرات

المتوسط

الحسابي

المعياري

متوسطة

ٔ

ٜٔ

يعمؿ مع المعمميف بروح االستكشاؼ والبحث

ٔ,ٚٛ

ٓ,ٙٚ

ٕ

ٕٓ

ٖ

ٔٛ

ٗ

٘ٔ

٘

ٔٚ

ٙ

ٔٙ

الممارسة

عف الحموؿ.
يركز عمى تطوير قدرات المعمميف ،وليس لو

ٔٔ,ٙ

ٓٓ,ٙ

ضعيفة

عبلقة بتقييـ أدائيـ.
يشرؾ المعمميف في وضع خطة تطويرية

ٔٔ,ٙ

ٖٓ,ٙ

ضعيفة

لتحسيف جوانب القصور لدييـ.
يكثؼ الزيارات اإلشرافية لممعمميف المحتاجيف

ٔ,ٗٛ

٘ٓ,ٙ

ضعيفة

لمزيارة فقط.
يحدد مع المعمميف أداة المبلحظة المناسبة

ٔ,ٗٚ

ٕٓ,ٙ

ضعيفة

لمموقؼ التعميمي قبؿ تطبيقيا.
يتفؽ مع المعمميف عمى ىدؼ الزيارة اإلشرافية

ٓٗٔ,

ٓ,٘ٚ

ضعيفة

قبؿ تنفيذىا.
0934

الدرجة الكمية

1922

ضعيفة

(ر) = الرتبة( ،م) = تسمسل الفقرة في االستبانة

يتضح مف جدوؿ (ٓٔ) أف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات
أسموب التطوير المكثؼ بمحور أساليب اإلشراؼ المتنوع ،تراوحت بيف(ٓٗ،)ٔ,ٚٛ - ٔ,
وبدرجة ممارسة ضعيفة لجميع الفقرات ،ما عدا الفقرة ( )ٜٔوالتي تنص عمى "يعمؿ مع
المعمميف بروح االستكشاؼ والبحث عف الحموؿ" فقد جاءت بدرجة ممارسة متوسطة ،وبمتوسط
حسابي قيمتو ( ،)ٔ,ٚٛمما يدؿ عمى أف المشرؼ التربوي يمارس أسموب التطوير المكثؼ
بدرجة ضعيفة مف وجية نظر أفراد العينة.
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(ب) النمو الميني التعاوني:
جدول ( )00المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
فقرات أسموب النمو الميني التعاوني مرتبة تناز ًليا وفقًا لممتوسط الحسابي (ن=)111
االنحراف

درجـــــــة

ر

م

الفقــــــــــــــــــــــــــرات

المتوسط

الحسابي

المعياري

متوسطة

ٔ

ٕٙ

يشجع المعمميف عمى االستعانة بزمبلئيـ لمحصوؿ عمى

ٔ,ٜٙ

ٓ,ٜٙ

ٕ

ٕٕ

ٖ

ٕٗ

ٗ

ٕٔ

٘

ٕ٘

ٙ

ٖٕ

الممارسة

تغذية راجعة مستمرة ألدائيـ.
يشجع المعمميف عمى إجراء البحوث اإلجرائية التعاونية

ٔ,ٛٙ

ٕٓ,ٚ

متوسطة

لحؿ مشكبلتيـ التدريسية.
يشترؾ مع المعمميف في تنظيـ لقاءات تربوية فعالة

ٔ,ٙٛ

ٓ,ٙٛ

متوسطة

لتطوير أدائيـ الميني.
يشرؾ المعمميف في وضع خطة إجرائية لتبادؿ الزيارات

ٔ,ٙٙ

ٕٓ,ٚ

ضعيفة

الصفية مع زمبلئيـ داخؿ المدرسة وخارجيا.
يوجو المعمميف نحو وضع خطة لتطوير أدائيـ بناء عمى

ٔٔ,ٙ

٘ٓ,ٙ

ضعيفة

تقييـ زمبلئيـ ليـ.
يدرب المعمميف عمى كيفية توظيؼ استمارة الزيارة

ٓٔ,ٙ

ٗٓ,ٙ

ضعيفة

الصفية لتقييـ أداء زمبلئيـ ضمف برنامج تبادؿ
الزيارات.
0951

الدرجة الكمية

1927

متوسطة

(ر) = الرتبة( ،م) = تسمسل الفقرة في االستبانة

يتضح مف جدوؿ (ٔٔ) أف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
فقرات أسموب النمو الميني التعاوني ،بمحور أساليب اإلشراؼ المتنوع ،تراوحت بيف (ٓ- ٔ,ٙ
 ،)ٔ,ٜٙمما يعني أنيا حصمت عمى درجة ممارسة ما بيف الضعيفة والمتوسطة ،وقد حازت
الفقرة ( )ٕٙوالتي تنص عمى " يشجع المعمميف عمى االستعانة بزمبلئيـ لمحصوؿ عمى تغذية
راجعة مستمرة ألدائيـ" عمى أعمى متوسط حسابي قيمتو ( ،)ٔ,ٜٙوبدرجة ممارسة متوسطة،
تمييا الفقرتاف(ٕٕ )ٕٗ ،بدرجة ممارسة متوسطة ،بينما جاءت الفقرات(ٕٔ)ٕٖ ،ٕ٘ ،
بمتوسطات حسابية متقاربة ،تراوحت بيف (ٓ ،)ٔ,ٙٙ - ٔ,ٙوبدرجة ممارسة ضعيفة ،مما يدؿ
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طا ،مف وجية
عمى أف واقع ممارسة المشرؼ التربوي ألسموب النمو الميني التعاوني جاء متوس ً
نظر أفراد عينة الدراسة.
(جـ) النمو الميني الذاتي:
جدول ( )04المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
فقرات أسموب النمو الميني الذاتي مرتبة تناز ًليا وفقًا لممتوسط الحسابي (ن=)111
االنحراف

درجـــــــة

ر

م

الفقــــــــــــــــــــــــــرات

المتوسط

الحسابي

المعياري

ٔ

ٖٓ

يشجع المعمميف عمى ضرورة نقؿ خبراتيـ لزمبلئيـ .

ٕ٘ٔ,

ٖٓ,ٚ

متوسطة

ٕ

ٕٜ

يتيح لممعمميف الفرصة لتحمؿ مسؤولية ق ارراتيـ تجاه

ٓٔ,ٜ

ٓٓ,ٚ

متوسطة

ٖ

ٖٔ

ٗ

ٕٚ

٘

ٕٛ

الممارسة

عمميـ التربوي.
يشجع المعمميف عمى التفكير التأممي في ممارساتيـ

ٔٔ,ٛ

ٓ,ٜٙ

متوسطة

لتطوير أنفسيـ ذاتيا.
يكمؼ المعمميف بوضع خطة فصمية لتطوير أدائيـ

ٔ,ٙٛ

ٖٓ,ٚ

ضعيفة

ذاتيا.
يوجو المعمميف نحو إعداد ممؼ إنجاز تراكمي يوثؽ

ٔ٘ٔ,

ٓ,ٙٙ

ضعيفة

فيو مستوى التقدـ الذي حققو في أدائو الميني.
0960

الدرجة الكمية

1934

متوسطة

(ر) = الرتبة( ،م) = تسمسل الفقرة في االستبانة

يتضح مف جدوؿ (ٕٔ) أف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات
أسموب النمو الميني الذاتي -بمحور أساليب اإلشراؼ المتنوع -تراوحت بيف (ٔ٘،)ٕ,ٔ٘ -ٔ,
أي بدرجة ممارسة بيف الضعيفة والمتوسطة ،حسب المعيار المعتمد في الدراسة ،حيث حصمت

الفقرة (ٖٓ) والتي تنص عمى " يوجو المعمميف نحو ضرورة نقؿ خبراتيـ لزمبلئيـ" عمى أعمى
متوسط حسابي قيمتو (٘ٔ ،)ٕ,بدرجة ممارسة متوسطة ،وحصمت الفقرتاف ( " )ٖٔ ،ٕٜيتيح
لممعمميف الفرصة لتحمؿ مسؤولية ق ارراتيـ تجاه عمميـ التربوي" و "يشجع المعمميف عمى التفكير
التأممي في ممارساتيـ لتطوير أنفسيـ ذاتيا" عمى الرتبتيف " الثانية" و"الثالثة" عمى التوالي مف

حيث الممارسة ،بدرجة متوسطة ،بينما جاءت أدنى الممارسات في الفقرتيف ( )ٕٛ ،ٕٚعمى

التوالي ،بدرجة ممارسة ضعيفة.
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نتائج السؤال الثاني:
ما الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع بمدارس التعميـ ما بعد األساسي
بمحافظة مسقط مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟
جاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ،عمى
فقرات محور الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع ،كما يوضحيا جدوؿ (ٖٔ).
جدول ( )01المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى

فقرات محور الصعوبات التي تواجو تطبيق اإلشراف المتنوع مرتبة تناز ًليا وفقًا لممتوسط
الحسابي (ن=)111
ر

م

الفقــــــــــــــــــــــــــرات

ٔ

ٖٚ

قمة توفر الوقت لدى المعمميف لتنفيذ أنشطة النمو

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ٕٔٗ,

ٔٓ,ٚ

الدرجـــــــة
كبيرة

الميني التعاوني.
ٕ

ٖٗ

قمة الدورات والورش التدريبية المقدمة لممعمميف.

ٖٕ٘,

ٗٓ,ٚ

كبيرة

ٖ

ٖٖ

كثرة المياـ اإلدارية والفنية الممقاة عمى عاتؽ

ٕٕٗ,

ٖٓ,ٚ

متوسطة

المشرؼ التربوي.
ٗ

ٓٗ

محدودية مصادر المعرفة المعينة لممعمميف لتمبية

ٕٕٔ,

ٔٓ,ٚ

متوسطة

٘

ٕٖ

قمة الدعـ المادي المدرسي في مجاؿ اإلنماء الميني.

ٕ,ٔٚ

ٓ,ٚٚ

متوسطة

ٙ

ٖٛ

المجاممة في وصؼ بعض المعمميف ألداء زمبلئيـ

ٕٗٔ,

ٓ,ٜٙ

متوسطة

ٚ

ٔٗ

احتياجاتيـ التطويرية..

في أسموب النمو الميني التعاوني.

نقص الميارات الفنية لدى المشرفيف التربوييف في

ٕٕٔ,

ٗٓ,ٙ

متوسطة

تنفيذ البرامج التدريبية.
ٛ

ٖٙ

ضعؼ وضوح المعايير البلزمة لتقويـ أداء المعمميف.

ٕ,ٜٓ

ٓ,ٜٙ

متوسطة

ٜ

ٖٜ

ضعؼ ميارة بعض المعمميف في التخطيط الذاتي

ٕٗٓ,

ٖٓ,ٙ

متوسطة

ٓٔ

ٖ٘

لتطوير أدائيـ.
ضعؼ تعاوف بعض المعمميف مع المشرؼ التربوي.
الدرجة الكمية
(ر) = الرتبة( ،م) = تسمسل الفقرة في االستبانة
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ٗٔ,ٛ

ٗٓ,ٙ

متوسطة

4904

1922

متوسطة

يتضح مف جدوؿ (ٖٔ) أف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ،لفقرات
محور الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع تراوحت بيف (ٗ ،)ٕ,ٗٔ - ٔ,ٛمما يعني
أف درجة وجود ىذه الصعوبات مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة كانت بيف الكبيرة والمتوسطة،
بحسب المعيار المعتمد لمحكـ عمى نتائج الدراسة ،وقد جاءت الفقرتاف ( )ٖٗ ،ٖٚالمتاف تنصاف
عمى " قمة توفر الوقت لدى المعمميف لتنفيذ أنشطة النمو الميني التعاوني" و " قمة الدورات
والورش التدريبية المقدمة لممعمميف" في المرتبة " األولى" و" الثانية" عمى التوالي ،مف حيث
الصعوبة بدرجة كبيرة ،بينما جاءت باقي الفقرات بدرجة صعوبة متوسطة ،فتراوحت متوسطاتيا
بيف (ٗ.)ٕ,ٕٗ - ٔ,ٛ

نتائج السؤال الثالث:
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)ٓ,ٓ٘ ≤ αفي متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة ،تعزى لممتغيرات :النوع ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة
الوظيفية؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ سيتـ عرض كؿ متغير عمى حدة ،وذلؾ عمى النحو اآلتي:
أوال :متغير النوع:
لمعرفة أثر متغير النوع في تقديرات عينة الدراسة تـ استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى محاور االستبانة ،ثـ استخداـ اختبار
"ت" لعينتيف مستقمتيف  ،Two Independent Samples T-Testكاآلتي:
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(أ) الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع ممارسات المشرفين التربويين لإلشراف المتنوع
بمدارس التعميم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط.

جدول ( )02نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لمعرفة طبيعة الفروق في تقديرات عينة
الدراسة عمى واقع ممارسات المشرفين التربويين لإلشراف المتنوع بمدارس التعميم ما بعد

األساسي وفقًا لمتغير النوع (ن=)111

المتوسط

االنحراف

المحــــــــــــور

النوع

العدد

أسس ومرتكزات

ذكر

ٔ٘ٙ

ٗٔ,ٚ

أنػثى

ٗٗٔ

ٗٔ,ٚ

ٓ,ٗٙ

ذكػر

ٔ٘ٙ

ٔ,ٜٙ

ٗٗٓ,

اإلشراف المتنوع

ميام المشرف

التربوي في ضوء
اإلشراف المتنوع

أساليب اإلشراف
المتنوع

الواقع بشكل عام

الحسابي

المعياري
ٓ,ٗٛ

أنػثى

ٗٗٔ

ٔ,ٜٙ

ٗٗٓ,

ذكػر

ٔ٘ٙ

ٔ,ٜٙ

ٗٗٓ,

أنػثى

ٗٗٔ

ٔ,ٜٙ

ٕٗٓ,

ذكر

ٔ٘ٙ

ٓٔ,ٚ

ٔٗٓ,

أنثى

ٗٗٔ

ٓٔ,ٚ

ٓٗٓ,

قيمة "ت"

))T-Test
ٓٔٓ,

ٓ,ٓٗ -

ٓ,ٖٓ -

ٓٓٓ,

مستوى
الداللة
ٕٓ,ٜ

ٓ,ٜٚ

ٓ,ٜٚ

ٓٓٔ,

اتجاه

الفروق
-

-

-

-

يتضح مف جدوؿ (ٗٔ) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≤ α
٘ٓ ،)ٓ,في تقديرات أفراد عينة الدراسة ،عمى محاور واقع ممارسات المشرفيف التربوييف
لئلشراؼ المتنوع بمدارس التعميـ ما بعد األساسي ،وعمى الواقع بشكؿ عاـ ،تعزى لمتغير النوع.
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(ب) الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول الصعوبات التي تواجو تطبيق اإلش ارف المتنوع

جدول ( )03نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لمعرفة طبيعة الفروق في تقديرات عينة
الدراسة حول الصعوبات التي تواجو تطبيق اإلشراف المتنوع بمدارس التعميم ما بعد األساسي

وفقًا لمتغير النوع (ن=)111

المتوسط

المحـــــــور

النوع

العدد

الصعوبات التي

ذكر

ٔ٘ٙ

ٕ٘ٔ,

اإلشراف المتنوع

أنثى

ٗٗٔ

ٕ,ٔٛ

تواجو تطبيق

االنحراف

الحسابي

المعياري
٘ٗٓ,
ٕٗٓ,

))T-Test

مستوى
الداللة

اتجاه

قيمة "ت"

ٓ,ٙٔ -

ٗ٘ٓ,

-

الفروق

يتضح مف جدوؿ (٘ٔ) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≤ α
٘ٓ )ٓ,في تقديرات أفراد عينة الدراسة ،عمى محور صعوبات تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع ،تعزى
لمتغير النوع.
ثانيا :متغير المسمى الوظيفي:
لمعرفة أثر متغير المسمى الوظيفي في تقديرات عينة الدراسة ،استُخرجت المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى محاور االستبانة ،واستُخدـ
اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف  ،Two Independent Samples T-Testكاآلتي:
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(أ) الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع ممارسات المشرفين التربويين لإلشراف المتنوع
بمدارس التعميم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط.

جدول( )04نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لمعرفة طبيعة الفروق في تقديرات عينة
الدراسة عمى واقع ممارسات المشرفين التربويين لإلشراف المتنوع بمدارس التعميم ما بعد

األساسي وفقًا لمتغير المسمى الوظيفي (ن=)111
المحــــور
أسس ومرتكزات
اإلشراف المتنوع
ميام المشرف

التربوي في ضوء
اإلشراف المتنوع

أساليب اإلشراف
المتنوع

الواقع بشكل عام

المتوسط

االنحراف

قيمة "ت"

مستوى

اتجاه

المسمى

الحسابي

المعياري

))T-Test

الداللة

الفروق

معمـ أوؿ

٘ٚ

ٕٔ,ٜ

ٔٓ,ٙ

معمـ

ٕٕ٘

ٔ,ٙٛ

ٓٗٓ,

ٖٕٖ,

ٓٓٓ,

المعمـ

معمـ أوؿ

٘ٚ

ٖٔ,ٛ

ٗ٘ٓ,

معمـ

ٕٕ٘

ٗٔ,ٙ

ٓٗٓ,

معمـ أوؿ

٘ٚ

ٔٔ,ٛ

ٓ٘ٓ,

معمـ

ٕٕ٘

٘ٔ,ٙ

ٓٗٓ,

معمـ أوؿ

٘ٚ

ٗٔ,ٛ

ٓ,ٜٗ

معمـ

ٕٕ٘

ٔ,ٙٙ

ٖ٘ٓ,

الوظيفي

العدد

ٕ,ٚٙ

ٕ,ٖٛ

ٕٗ,ٜ

ٔٓٓ,

ٕٓٓ,

ٓٓٓ,

األوؿ

المعمـ
األوؿ

المعمـ
األوؿ
المعمـ
األوؿ

يتضح مف جدوؿ ( )ٔٙوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≤ α
٘ٓ )ٓ,في تقديرات أفراد عينة الدراسة ،لمحاور واقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ
المتنوع ،باإلضافة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى الواقع ككؿ ،بيف متوسطات
تقديرات أفراد العينة ،تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،وذلؾ لصالح المعمميف األوائؿ.
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(ب) الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول الصعوبات التي تواجو تطبيق اإلشراف التربوي المتنوع

جدول ( )05نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لمعرفة طبيعة الفروق في تقديرات
عينة الدراسة حول الصعوبات التي تواجو تطبيق اإلشراف المتنوع بمدارس التعميم ما بعد

األساسي وفقًا لمتغير المسمى الوظيفي (ن=)111
المحـــــور

الصعوبات التي
تواجو تطبيؽ

اإلشراؼ المتنوع

المسمى

الوظيفي

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

معمـ أوؿ

٘ٚ

ٕٕ٘,

ٓ,ٗٙ

معمـ

ٕٕ٘

ٖٕٔ,

ٖٗٓ,

قيمة "ت"

))T-Test

ٕٓٓ,

مستوى
الداللة

٘ٓٓ,

اتجاه

الفروق
المعمـ
األوؿ

يتضح مف جدوؿ ( )ٔٚوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≤ α
٘ٓ )ٓ,في تقديرات أفراد عينة الدراسة ،عمى محور الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ
المتنوع ،تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،وذلؾ لصالح المعمميف األوائؿ.
ثالثا :متغير سنوات الخبرة الوظيفية:
لمعرفة أثر متغير سنوات الخبرة الوظيفية في تقديرات عينة الدراسة ،تـ إستخراج
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى محاور االستبانة ،
ثـ استُخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One-Way ANOVAكاآلتي:
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(أ) الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع ممارسات المشرفين التربويين لإلشراف المتنوع
بمدارس التعميم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط

جدول ( )06المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور واقع ممارسة المشرفين
التربويين لإلشراف المتنوع وفقًا لمتغير سنوات الخبرة الوظيفية (ن= )111
المحــــــــــــــور

سنوات الخبرة

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

أسس ومرتكزات اإلشراف

(ٔ )ٚ -سنوات

ٜٚ

ٔ,ٙٛ

ٖٗٓ,

المتنوع

( )ٔٗ – ٛسنة

ٖٕٔ

ٔٔ,ٛ

ٓ,ٗٛ

٘ٔ سنة فأكثر

ٜٛ

ٓٔ,ٚ

ٓ,ٜٗ

(ٔ )ٚ -سنوات

ٜٚ

ٖٔ,ٙ

ٓ,ٗ2

( )ٔٗ – ٛسنة

ٖٕٔ

ٔٔ,ٚ

ٓ,ٗ3

٘ٔ سنة فأكثر

ٜٛ

ٔٔ,ٚ

ٓ,ٗ1

(ٔ )ٚ -سنوات

ٜٚ

ٔٔ,ٙ

ٓ,ٗ0

( )ٔٗ – ٛسنة

ٖٕٔ

ٔٔ,ٚ

ٓ,ٗ2

٘ٔ سنة فأكثر

ٜٛ

ٖٔ,ٚ

ٓ,ٗ1

(ٔ )ٚ -سنوات

ٜٚ

ٖٔ,ٙ

ٓ,16

( )ٔٗ – ٛسنة

ٖٕٔ

ٗٔ,ٚ

ٓ,ٗ0

٘ٔ سنة فأكثر

ٜٛ

ٔ,ٚ4

ٓ,ٜٗ

ميام المشرف التربوي في
ضوء اإلشراف المتنوع

أساليب اإلشراف المتنوع

واقع الممارسة
بشكل عام

الوظيفية

االنحراف

ويتضح مف جدوؿ ( )ٔٛأف ىناؾ فروقا ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية لمحاور
الواقع ،ولمعرفة ما إذا كانت الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائيا عند مستوى داللة (≤ α
٘ٓ ،)ٓ,تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي ( ،)One-Way ANOVAوجدوؿ ( )ٜٔيوضح
ذلؾ.
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جدول ( )07نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة
حول واقع ممارسة المشرفين التربويين لإلشراف المتنوع بمدارس التعميم ما بعد األساسي

بمحافظة مسقط وفقًا لمتغير سنوات الخبرة الوظيفية.
المحــــــــــــــور

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

أسس ومرتكزات

بيف المجمػػوعات

ٓٔٔ,

ٕ

٘٘ٓ,

اإلشراف المتنوع

داخؿ المجموعات

ٙ٘,ٖٙ

ٕٜٚ

ٕٕٓ,

ميام المشرف

بيف المجمػػوعات

ٓ,ٖٚ

ٕ

ٓ,ٜٔ

داخؿ المجموعات

ٖ٘ٚ,ٚ

ٕٜٚ

ٓ,ٜٔ

التربوي في ضوء

درجات

متوسط

المربعات

قيمة (ف)

مستوى

ٕ,ٜٗ

ٓ,ٜٓ

المحسوبة

الداللة

٘ٓ,ٜ

ٓ,ٖٜ

بيف المجمػػوعات

ٓ,ٚٛ

ٕ

ٓ,ٖٜ

المتنوع

داخؿ المجموعات

٘ٗ,ٓٛ

ٕٜٚ

ٓ,ٔٛ

ٕ٘ٔ,

ٕٔٓ,

واقع الممارسة

بيف المجمػػوعات

ٓٓ,ٙ

ٕ

ٖٓٓ,

داخؿ المجموعات

ٗٙ,ٜٛ

ٕٜٚ

ٓ,ٔٙ

ٔ,ٛٛ

٘ٔٓ,

اإلشراف المتنوع

أساليب اإلشراف

بشكل عام

يتضح مف جدوؿ ( )ٜٔأف قيمة (ؼ) المحسوبة غير دالة إحصائيا ،في جميع محاور
واقع الممارسة لئلشراؼ المتنوع ،ولمواقع بشكؿ عاـ ،مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ في تقديرات
عينة الدراسة لواقع ممارسة المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع ،تعزى لمتغير سنوات الخبرة
الوظيفية.
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ب) الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول الصعوبات التي تواجو تطبيق اإلشراف المتنوع

جدول ( )41المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور الصعوبات التي تواجو
تطبيق اإلشراف المتنوع وفقًا لمتغير سنوات الخبرة الوظيفية (ن= )111
المحــــــــــــــور

سنوات الخبرة

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

صعوبات تطبيق

(ٔ )ٚ -سنوات

ٜٚ

ٕ,ٔٙ

ٓ,ٗ4

( )ٔٗ – ٛسنة

ٖٕٔ

ٕ,ٜٔ

ٓ,ٗ4

٘ٔ سنة فأكثر

ٜٛ

ٕٕٓ,

ٓ,ٗ1

اإلشراف المتنوع

الوظيفية

االنحراف

ويتضح مف جدوؿ (ٕٓ) أف ىناؾ فروقا ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية ،لمحور
الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ التربوي المتنوع ،ولمعرفة ما إذا كانت الفروؽ بيف
المتوسطات ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( ،)ٓ,ٓ٘ ≤ αتـ استخداـ تحميؿ التبايف
األحادي ( ،)One-Way ANOVAوجدوؿ (ٕٔ) يوضح ذلؾ.
جدول ( )40نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الد ارسة
حول الصعوبات التي تواجو تطبيق اإلشراف المتنوع وفقًا لمتغير سنوات الخبرة الوظيفية.
المحــــــــــــــور

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

الصعوبات التي

بيف المجمػػوعات

ٓٓٔ,

ٕ

ٓ٘ٓ,

داخؿ المجموعات

ٗٓ٘ٙ,

ٕٜٚ

ٓ,ٜٔ

تواجو تطبيق

اإلشراف المتنوع

درجات

متوسط

المربعات

قيمة (ف)
المحسوبة

ٕ٘,ٙ

مستوى
الداللة

ٓ,ٓٚ

يتضح مف جدوؿ (ٕٔ) أف قيمة (ؼ) المحسوبة غير دالة إحصائيا في محور
الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع ،مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ في تقديرات
عينة الدراسة لصعوبات التطبيؽ ،تعزى لمتغير سنوات الخبرة الوظيفية.
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نتائج السؤال الرابع:
ما التصور المقترح لتفعيؿ اإلشراؼ التربوي بمدارس التعميـ ما بعد األساسي بمحافظة
مسقط في ضوء نموذج اإلشراؼ المتنوع ؟
في ضوء ما توصمت إليو نتائج الدراسة الميدانية مف رصد لواقع ممارسات اإلشراؼ
المتنوع ،والصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع بمدارس التعميـ ما بعد األساسي،
باإلضافة إلى ما ورد في األدب النظري والدراسات السابقة ،وخبرات بعض الدوؿ كتجربة
المممكة العربية السعودية ،فقد تـ وضع تصور مقترح لتفعيؿ اإلشراؼ التربوي بمدارس التعميـ ما
بعد األساسي في ضوء نموذج اإلشراؼ المتنوع ،ويتضمف التصور المقترح العناصر اآلتية:
المنطمقات ،واألىداؼ ،واألسس ،ومراحؿ التصور المقترح (التييئة ،التنفيذ ،التقويـ)،
والصعوبات المتوقعة عند تطبيؽ التصور المقترح والحموؿ المقترحة لمواجيتيا.
وقد تـ عرض التصور المقترح في صورتو األولية عمى ( )ٚمحكميف لبلستفادة مف
مبلحظاتيـ وخبراتيـ في ىذا المجاؿ ،ويوضح (ممحؽ٘) قائمة بأسماء األساتذة المحكميف
وبناء عمى مبلحظاتيـ تـ إجراء التعديبلت التي اتفؽ عمييا معظـ المحكميف ،والتي
لمتصور،
ً
تظير في الفصؿ الخامس لمدراسة كصورة نيائية لمتصور المقترح.
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الفصــل الخامس
مناقشة النتائج والتصور المقترح
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الفصل الخامس
منـاقشـة النتائــج والتصور المقترح
يتناوؿ ىذا الفصؿ تفسير نتائج الدراسة الميدانية وفقًا لتسمسؿ أسئمتيا ،وفي ضوء
أىدافيا ومتغيراتيا ،كما يتناوؿ مناقشتيا في ضوء نتائج الدراسات السابقة ،ثـ تقديـ تصور
مقترح ،وذلؾ عمى النحو اآلتي:

مناقشة نتائج السؤال األول:
ما واقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع ،بمدارس التعميـ ما بعد
األساسي بمحافظة مسقط ،مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟
أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )ٙأف ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ
المتنوع ،في مدارس التعميـ ما بعد األساسي بمحافظة مسقط  ،جاءت بدرجة متوسطة في جميع
محاور الواقع ،ومف المبلحظ أف المتوسطات الحسابية جاءت ضمف مستوى متقارب ،وبقيـ
ٍ
متدف لممارسة المشرفيف التربوييف
متدنية تقترب مف درجة الضعؼ ،وىذا يشير إلى واقع
لئلشراؼ المتنوع.
وقد تعزو الباحثة ذلؾ إلى عدـ وجود توجو رسمي مف قبؿ دائرة اإلشراؼ التربوي
بالمديرية العامة لمتربية والتعميـ بمحافظة مسقط ،العتماد نموذج اإلشراؼ المتنوع كنموذج
واضح بمنيجيتو العممية ،وبإجراءاتو وأسسو وآلية تطبيقو في العممية اإلشرافية ،ويبدو لمباحثة أف
الممارسات الموجودة لئلشراؼ المتنوع  -واف كانت متدنية -قد تعود لجيود المشرؼ التربوي
الذاتية ،وعميو تختمؼ نتائج الدراسة الحالية التي كشفت عف وجود مستوى متوسط لممارسة
اإلشراؼ المتنوع عف نتيجة دراسة بريؾ (ٕٔٔٓ) ،التي توصمت إلى أف المشرفات التربويات
بمنطقة جازاف ال يمارسف اإلشراؼ المتنوع.
ومف ضمف محاور واقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع جاء محور
ويعزى ذلؾ إلى أف تمؾ
أسس ومرتكزات اإلشراؼ المتنوع في المرتبة األولى وبدرجة متوسطةُ ،
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األسس ال تختمؼ ضمنيا عف أسس اإلشراؼ التربوي في سمطنة ُعماف ،والتي تتصؼ بشموليتيا
وتنوعيا.
ويميو في الترتيب محور مياـ المشرؼ التربوي في ضوء اإلشراؼ المتنوع ،ومحور
أساليب اإلشراؼ المتنوع بنفس المتوسط الحسابي ،وىذا التشابو في المتوسط –في رأي الباحثة-
نتيجة منطقية؛ كوف أف مياـ المشرؼ التربوي المكمؼ بيا رسميا تنعكس تمقائيا عمى ممارستو
اإلشرافية مع المعمميف ،وبالتالي مف الطبيعي أف يكوف ىناؾ اتساؽ وتقارب في المتوسطات
الحسابية ،بيف مياـ المشرؼ التربوي في ضوء اإلشراؼ المتنوع وأساليب اإلشراؼ المتنوع.
وقد تعزو الباحثة تدني مستوى ممارسة المشرؼ التربوي لميامو المرتبطة باإلشراؼ
المتنوع ،وتدني ممارسة أساليب اإلشراؼ المتنوع ،إلى عدـ وضوح مضاميف اإلشراؼ المتنوع
لدى المشرفيف التربوييف ،مما ينعكس بدوره عمى ممارساتيـ اإلشرافية ،وتطبيقيـ ألساليب
اإلشراؼ المتنوع ،وىذه النتيجة تختمؼ بشكؿ عاـ عف نتيجة دراسة الزغيبي ( ،)ٕٓٓٛالتي
كشفت عف أىمية عالية لممارسة المشرؼ التربوي لميامو اإلشرافية ،في اإلشراؼ المتنوع.
ولمزيد مف التفسير والمناقشة لنتائج المحاور السابقة ،نستعرض في األسطر القادمة
مناقشة فقرات كؿ محور مف محاور الواقع عمى حدة ،وذلؾ عمى النحو اآلتي:
المحور األول :أسس ومرتكزات اإلشراف المتنوع
أظيرت النتائج في الجدوؿ ( )ٚأف واقع ممارسة المشرفيف التربوييف ألسس ومرتكزات
اإلشراؼ المتنوع في مدارس التعميـ ما بعد األساسي ،مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة ،جاء
بدرجة متوسطة ،وأف أغمب فقرات ىذا المحور جاءت ممارستيا -مف وجية نظر أفراد عينة
الدراسة -بدرجة متوسطة.
وقد جاءت الفقرة (٘) والتي تنص عمى "تشجيع المعمميف عمى إنتاج المعرفة بدال مف
تمقييا أو استيبلكيا" ،في المرتبة األولى بدرجة ممارسة متوسطة ،وأعزت الباحثة السبب إلى
تغير النظرة لممعمـ وتغير أدوار المشرؼ التربوي ،فمـ يعد دور المشرؼ كموجو فقط ،ولـ يعد
ٍّ
متمؽ لمتوجييات مف المشرؼ التربوي ،لذا يجب تمكيف المعمـ مف استخداـ خبراتو
المعمـ مجرد
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قادر عمى إنتاج المعرفة ،مف خبلؿ
افر مف االستقبللية ،فيكوف المعمـ ًا
قدر و ًا
الشخصية ،واعطائو ًا

ربط النظرية بالتطبيؽ والفكر بالممارسة ،وىو ما ينادي بو اإلشراؼ التربوي بسمطنة ُعماف،
وتتفؽ نتيجة ىذه الفقرة مع نتيجة دراسة العبدالجبار( ،)ٕٓٓٚوالتي أكدت عمى أف مف
اإلسيامات العالية لئلشراؼ المتنوع في تقدير مينية المعمـ ،إتاحة الفرصة لممعمـ بتنمية
واكتساب معارفو المينية بأساليب متعددة ،وجعمو يمارس دور الريادة والشراكة في الخبرة
المتعممة ،بدال مف دوره كمتمؽ لمتوجيو.
وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة ( )ٙوالتي تنص عمى "التعامؿ مع المعمميف كؿ حسب
إمكانياتو واحتياجاتو المينية" ،وىذا يؤكد وجود نوع مف االىتماـ بمراعاة الفروؽ الفردية بيف
المعمميف ،وذلؾ في ظؿ توجو منظومة اإلشراؼ التربوي في السمطنة لمراعاة الفروؽ الفردية،
والذي يترتب عميو النظر إلى المعمـ عمى أنو إنساف ينبغي التعامؿ معو حسب حاجاتو وقدراتو.
وفي ىذا المجاؿ يعتبر جبلتيورف ( )Glatthornمراعاة الفروؽ الفردية بيف المعمميف مف
منطمقات العمؿ في اإلشراؼ المتنوع ،وتدعـ ىذه النتيجة ما أشارت لو نتيجة دراسة كونو

( ،)Kono, 2012والتي توصمت إلى أف اإلشراؼ المتنوع يتطمب إيجاد مبادئ تساعد عمى
الفيـ العميؽ لممعمميف ،ومعرفة مستوى معموماتيـ ،ونقاط قوتيـ وضعفيـ ،ومراحؿ تطورىـ،
والتي يتـ مواءمتيا مع طبيعة خصائص كؿ معمـ .وتختمؼ نتيجة ىذه الفقرة عف نتيجة دراسة
بريؾ (ٕٔٔٓ) ،والتي كشفت أف مراعاه الفروؽ الفردية بيف المعممات مف الممارسات النادرة
لممشرفات التربويات ،في ممارسة اإلشراؼ المتنوع .وقد أكدت دراسة أبو الكاس (ٕٕٔٓ) أف
جدا في تطوير أداء المعمميف.
مراعاة الفروؽ الفردية بيف المعمميف ذو أىمية كبيرة ً
وفي إطار أسس ومرتكزات اإلشراؼ المتنوع جاءت الفقرتاف (ٕ )ٔ ،عمى التوالي
"إشراؾ المعمميف في تحديد احتياجاتيـ التطويرية وفؽ تأمبلتيـ الخاصة" و "منح المعمميف
الحرية في اختيار األسموب اإلشرافي المناسب لقدراتيـ وخبراتيـ" ،بأدنى متوسطيف حسابييف،
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف الكثير مف المشرفيف مازالوا متمسكيف بالطريقة التقميدية في اإلشراؼ
التربوي؛ حيث ال يسمحوا لممعمميف بالمشاركة في تحديد احتياجاتيـ ،وفؽ رؤيتيـ وتأمبلتيـ
الخاصة بأدائيـ ،أو اختيار األسموب اإلشرافي المبلئـ ليـ ،وىذا يتعارض مع ما يتطمبو
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اإلشراؼ المتنوع مف ضرورة االىتماـ بالمعمـ ،باعتباره محور عممية اإلشراؼ ،وتعزيز الممارسة
التأممية ،والتركيز عمى تمكيف المعمـ والتي مف أبعاده اشراكيـ في تحديد احتياجاتيـ ،وبالتالي
منحيـ الحرية الختيار األسموب اإلشرافي ،مما يساعد عمى بناء ثقة المعمـ بنفسو وبقدراتو
المينية ،ويرفع مف مستوى أدائو الفعمي؛ وذلؾ في ظؿ ما أكدت عميو نتائج دراسة
جيبلؿ( )Jailall, 1998بأف المعمميف ىـ العنصر األساسي لنجاح اإلشراؼ المتنوع .وتختمؼ
نتيجة الفقرة (ٕ) عف نتيجة دراسة ىيؿ ( ،)Hill, 2009والتي توصمت إلى أف استخداـ
اإلشراؼ المتنوع ركز عمى إتاحة الحرية لممعمميف لتحديد احتياجاتيـ التطويرية .كما وتختمؼ
نتيجة الفقرة (ٔ) عف نتيجة دراسة العبدالجبار ( )ٕٓٓٚوالتي أشارت إلى أف مف اإلسيامات
العالية لئلشراؼ المتنوع منح المعمـ الحرية في اختيار األسموب األمثؿ لتطوير قدراتو المينية.
المحور الثاني :ميام المشرف التربوي في ضوء اإلشراف المتنوع
أشارت نتائج الدراسة في الجدوؿ ( )ٛأف المتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة الدراسة،
حوؿ فقرات مياـ المشرؼ التربوي ،في ضوء اإلشراؼ المتنوع جاء بدرجة متوسطة؛ فقد جاءت
الفقرة (ٔٔ) التي تُعبر عف "تدريب المعمميف عمى ميارات تدريسية معينة مف خبلؿ حمقات
التدريب المختمفة" في مقدمة المياـ التي يمارسيا المشرؼ التربوي ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى
اىتماـ المشرؼ التربوي بالجوانب الفنية في ممارساتو المينية مع المعمميف أكثر مف الجوانب
األخرى ،وذلؾ مف خبلؿ تدريب المعمميف عمى الميارات التدريسية المختمفة عبر البرامج
التدريبية وحمقات العمؿ ،والمشاغؿ والورش التدريبية ،التي تسيـ في تطوير أداء المعمـ الصفي،
والتغمب عمى المشكبلت التدريسية المختمفة التي تواجيو ،وتختمؼ ىذه النتيجة عف دراسة
(أبوالكاس ،)ٕٕٓٔ ،التي كشفت عف ممارسة كبيرة لدور المشرؼ التربوي في تدريب المعمميف
عمى ميارات التدريس.
بينما جاءت ممارسة المشرؼ التربوي بدرجة ضعيفة في فقرة" :ينفذ الزيارات اإلشرافية
لممعمميف وفؽ خطة إجرائية معدة مسبقًا باالتفاؽ معيـ" ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى األسموب
البيروقراطي في تطبيؽ المشرؼ لميامو اإلشرافية ،وذلؾ مف خبلؿ اعتماده عمى أسموب
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التفتيش ،عبر الزيارات اإلشرافية المفاجئة ،التي ال تتـ بصورة عممية وموضوعية ،مع
أف دراسة العبدالجبار( )ٕٓٓٚتوصمت إلى أف مف أىـ الممارسات لرفع تقدير مينية المعمـ في
اإلشراؼ المتنوع ىو الحد مف ممارسات التفتيش وتصيد األخطاء ،وتختمؼ نتيجة ىذه الفقرة عف
نتيجة أبوالكاس (ٕٕٔٓ) ،والتي أظيرت أف مف أىـ األدوار التي يقوـ بيا المشرؼ التربوي
بدرجة كبيرة جدا ىي تنفيذ الزيارات الصفية وفؽ جداوؿ معدة مسبقا.
وجاءت الفقرة (ٖٔ) والتي تنص عمى" :يتيح لممعمميف فرصة المشاركة في التخطيط
لبرامج تطوير أدائيـ" في المرتبة قبؿ األخيرة ،وتعزو الباحثة السبب إلى عدـ ثقة المشرؼ
التربوي في قدرة المعمـ عمى تحديد احتياجاتو التطويرية ،والمشاركة في التخطيط ليا ،وفي ىذا
المجاؿ تؤكد دراسة أوفرماف ( )Overman, 2002أف الثقة بيف المشرفيف والمعمميف تتيح
فرصة أكبر لممعمميف ألسموب المشاركة في برامج تطوير أدائيـ .وتختمؼ ىذه النتيجة عف
نتيجة دراسة العبدالجبار ( )ٕٓٓٚوالتي توصمت إلى أف مشاركة المعمـ في برامج تطوير
المعمميف في المدرسة مف اإلسيامات العالية لتقدير مينية المعمـ في اإلشراؼ المتنوع.
أما أدنى الممارسات في مياـ المشرؼ التربوي في ضوء اإلشراؼ المتنوع ،كانت
المتعمقة بتقييـ أداء المعمميف في ضوء معايير محددة في استمارة تقييـ تختمؼ مف معمـ آلخر،
وتعزو الباحثة تدني ىذه الممارسة إلى أف المشرؼ التربوي يعتمد عمى المياـ المدرجة في بطاقة
المبلحظة ،والمعتمدة رسميا والموحدة لجميع المعمميف ،وال يراعي المرونة عند تطبيقيا ،لمحكـ
عمى أداء المعمميف بناء عمى خبراتيـ ومستوى أدائيـ.
المحور الثالث :أساليب اإلشراف المتنوع
أشارت نتائج الدراسة في الجدوؿ ( )ٜأف المتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة الدراسة،
حوؿ محور أساليب اإلشراؼ المتنوع جاء بدرجة متوسطة.
وقد جاء أسموب اإلشراؼ الذاتي في المرتبة األولى ،مف حيث درجة ممارسة أساليب
اإلشراؼ المتنوع ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف المعمميف يعتبروف أنفسيـ يبذلوف الجيد األكبر في
تطوير أدائيـ ذاتيا ،وذلؾ في ظؿ اىتماـ المشرؼ التربوي بتطوير أدائيـ الصفي ،مع إىماؿ
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أيضا إلى وعي المشرفيف بأىمية النمو الذاتي لممعمـ،
التطوير خارج غرفة الصؼ ،وقد يرجع ً
وأف المعمـ المتمكف ال يحتاج إلى إشراؼ مباشر مف المشرؼ ،وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع
دراسة الزغيبي ( ،)ٕٓٓٛوالتي أكدت عمى إمكانية تطبيؽ خطوات اإلشراؼ الذاتي في اإلشراؼ
التربوي المتنوع بدرجة عالية ،ودراسة جيبلؿ ( )Jailall, 1998التي توصمت إلى أف أسموب
النمو الذاتي لو فعالية عالية في تطوير التدريس.
وتشير نتائج الدراسة الحالية إلى أف أسموب النمو الميني التعاوني جاء في المرتبة
الثانية بدرجة ممارسة متوسطة ،وتعزو الباحثة السبب إلى أف نشاط تدرب األقراف  -والمتعارؼ
عميو في الحقؿ التربوي بتبادؿ الزيارات الصفية  -مف األنشطة المألوفة لدى المعمميف ،وقد يتـ
أحيانا دوف تدخؿ مباشر مف المشرؼ التربوي ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المنوري
(ٕٗٓٓ) ،التي أشارت إلى أف أكثر أشكاؿ إشراؼ الزمبلء ممارسة في المدارس ىو تبادؿ
الزيارات بيف المعمميف ،ودراسة لندا وكينيث ()Linda & Kenneth, 2010
جديدا لممعمميف في ممارساتيـ الصفية .كما
والتي أظيرت أف إشراؼ األقرف أضاؼ شيئا
ً
أظيرت نتائج دراسة جيبلؿ ( ،)Jailall, 1998أف نسبة  %ٜٚمف المديريف والمشرفيف يروف
أف أسموب التنمية المينية التعاونية فعاؿ في تحسيف التعميـ ،بدرجة مف متوسطة إلى عالية.
ويأتي في الرتبة األخيرة في أساليب اإلشراؼ المتنوع أسموب التطوير المكثؼ ،وذلؾ
بدرجة ممارسة ضعيفة ،وىذا يشير إلى أف ىذا األسموب اليمارس بفعالية مف قبؿ المشرفيف
التربوييف ،أي أف ممارستو دوف المستوى المأموؿ حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة .ورغـ أف
ىذا األسموب ىو صيغة خاصة مف اإلشراؼ الصفي اإلكمينيكي ،الذي يعتمد بشكؿ كبير عمى
الزيارات اإلشرافية؛ إال أنو ظير بنتيجة ضعيفة؛ وتعزو الباحثة السبب في ذلؾ إلى ممارسات
المشرفيف لمزيارات اإلشرافية دوف نظاـ واضح ،وتُقدـ لجميع المعمميف دوف تمييز بنفس النمط
واألسموب ،ميما اختمفت مستويات أدائيـ وسنوات خبرتيـ ،بمعنى أف المشرؼ التربوي ال يكثؼ
الزيارات عمى المعمميف الجدد ،والذيف لدييـ قصور في أدائيـ التدريسي أكثر مف المعمميف
المتميزيف؛ بؿ يقدـ الزيارات ليـ بفرص متساوية.
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وتتفؽ نتيجة ىذا األسموب مع ما كشفت عنو دراسة العبدالجبار ( ،)ٕٓٓٚحوؿ أف
إعطاء مزيد مف االىتماـ والتركيز عمى فئة المعمـ الجديد لتطوير أدائو الميني ،مف أدنى
إسيامات اإلشراؼ المتنوع في تقدير مينية المعمـ  ،وقد أثبتت دراسة السبلمي ( )ٕٓٓٛأف مف
أكثر األىداؼ تحققًا عند تطبيؽ نموذج اإلشراؼ المتنوع ،تحسيف أداء المعمميف المحتاجيف لدعـ
مف اإلشراؼ التربوي.
وسيتـ عرض فقرات كؿ أسموب عمى حدة وذلؾ عمى النحو اآلتي:
(أ) التطوير المكثف:
أشارت نتائج الدراسة في الجدوؿ (ٓٔ) أف المتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة الدراسة
حوؿ فقرات أسموب التطوير المكثؼ جاء بدرجة ضعيفة؛ فقد جاءت جميع الفقرات بدرجة
ضعيفة ،ما عدا الفقرة ( )ٜٔوالتي تنص عمى "العمؿ مع المعمميف بروح االستكشاؼ والبحث
عف الحموؿ" بمستوى متوسط ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف المواقؼ الصفية التي يعيشيا المعمـ
مميئة بالتحديات والمشكبلت ،التي تجبر المعمـ والمشرؼ التربوي عمى التعاوف لمحاولة البحث
عف الحموؿ المناسبة.
كما أظيرت النتائج ضعفًا في الفقرة (ٕٓ) والتي نصت عمى" :يركز عمى تطوير قدرات
المعمميف ،وليس لو عبلقة بتقييـ أدائيـ" ،وضعفًا في" اشراؾ المعمميف في وضع خطة تطويرية
لتحسيف جوانب القصور لدييـ" الفقرة ( ،)ٔٛوضعفًا في "تكثيؼ الزيارات اإلشرافية لممعمميف
المحتاجيف لمزيارة فقط" (الفقرة ٘ٔ) ،وغياب االىتماـ بتحديد أداة المبلحظة المناسبة لمموقؼ
التعميمي (الفقرة  ،)ٔٚوضعفا في االتفاؽ مع المعمميف عمى ىدؼ الزيارة اإلشرافية قبؿ تنفيذىا
(الفقرة .)ٔٙ
وتعزو الباحثة التقديرات الضعيفة لمفقرات السابقة إلى ميؿ المشرؼ التربوي إلى النمطية
التقميدية في اإلشراؼ ،والتي تركز عمى الزيارات المفاجئة لممعمـ ،اعتقادا منو بأف دوره يقؼ عند
حد زيارة المعمميف في صفوفيـ ،لتقييـ أدائيـ مف خبلؿ استمارة المبلحظة الصفية ،فيحرص
عمى تساوي المعمميف بعدد الزيا ارت ،إضافة إلى أنو ال يوجد تنوع في أدوات المبلحظة لمموقؼ
التعميمي .وتختمؼ نتيجة الفقرتيف( )ٔٛ ،ٔٙعف نتيجة دراسة سبيس (،)Speace, 2003
119

التي تشير إلى أف اإلشراؼ المتنوع يدعـ الحوار المتبادؿ والمشاركة بيف المعمـ والمشرؼ
التربوي.
(ب) النمو الميني التعاوني:
بينت نتائج الدراسة في الجدوؿ (ٔٔ) أف المتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة الدراسة
حوؿ فقرات أسموب النمو الميني التعاوني جاءت بدرجة متوسطة؛ فقد جاءت الفقرة ( )ٕٙفي
المرتبة األولى والتي تنص عمى" يشجع المعمميف عمى االستعانة بزمبلئيـ لمحصوؿ عمى تغذية
راجعة مستمرة ألدائيـ" بدرجة ممارسة متوسطة ،وتعزو الباحثة السبب إلى كوف المعمـ أكثر قرًبا
واتصاال بزمبلئو مف المشرؼ ،وبالتالي فيو يتقبؿ التغذية الراجعة منيـ أكثر مف المشرؼ؛ لذا
تظير ىذه الممارسة بتقدير متوسط ،وىذا يشير إلى أف المشرؼ التربوي ليس لو دور بارز في
تشجيع المعمميف عمى االستعانة بزمبلئيـ ،وفي ىذا السياؽ توصمت نتائج دراسة أوفرماف
( ،)Overman, 2002إلى أف تدرب األقراف عندما ُيقدـ كأسموب لممعمميف مف أجؿ نموىـ
الميني ،فإنو يوفر تغذية راجعة ذات معنى لممعمميف ،تنبثؽ مف وجية نظرىـ أنفسيـ.
وجاءت الفقرتاف (ٕ٘ )ٕٖ ،في المرتبتيف األخيرتيف  -والتي نصت عمى" :توجيو
المعمميف نحو وضع خطة لتطوير أدائيـ بناء عمى تقييـ زمبلئيـ ليـ" و "يدرب المعمميف عمى
كيفية توظيؼ استمارة الزيارة الصفية لتقييـ أداء زمبلئيـ ضمف برنامج تبادؿ الزيارات " -بدرجة
ممارسة ضعيفة ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى عدـ وجود اىتماـ مف المشرؼ التربوي بتشجيع
المعمميف عمى االستعانة بزمبلئيـ ،وىو ما أكدتو نتيجة الفقرة ( ،)ٕٙوبالتالي فمف الطبيعي أف
ال يكوف ىناؾ اىتماـ لتوجيو المعمميف نحو وضع خطة لتطوير أدائيـ بناء عمى تقييـ زمبلئيـ،
وتدريبيـ عمى كيفية توظيؼ استمارة الزيارة الصفية .وقد أكدت دراسة العمرات والقموؿ (ٖٕٔٓ)
عمى أف إلشراؼ األقراف تأثير عمى ثقة المعمميف وفاعميتيـ ،ورغبتيـ في التعاوف مع بعضيـ
لبعض .كما أظيرت دراسة بيرينو( )Piraino, 2006أف اإلشراؼ المتنوع يسيـ في تطوير
التخطيط والتحضير والتدريس ،والتطوير الميني لممعمميف مف خبلؿ تعاوف الزمبلء.
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(جـ) النمو الميني الذاتي:
بينت نتائج الدراسة في الجدوؿ (ٕٔ) أف المتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة الدراسة
حوؿ فقرات أسموب النمو الميني الذاتي جاء بدرجة متوسطة؛ إذ حصمت الفقرة (ٖٓ) عمى
المرتبة األولى ،والتي نصت عمى" :يشجع المعمميف عمى ضرورة نقؿ خبراتيـ لزمبلئيـ" بدرجة
ممارسة متوسطة ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى توجو الو ازرة لتطوير أداء المعمميف مف خبلؿ برامج
اإلنماء الميني  -كالبرنامج اإلثرائي ،والبرنامج األكاديمي لممعمميف ذوي الخبرة  -بداية كؿ
فصؿ دراسي ونياية العاـ الدراسي ،والتي أدت إلى إتاحة الفرصة لممعمميف المتميزيف لممشاركة
في نقؿ خبراتيـ لزمبلئيـ.
وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبدالحكيـ (قيد النشر) ،التي توصمت إلى أف مف
أىـ نقاط الضعؼ في أساليب اإلشراؼ التربوي المطبقة عدـ االستفادة مف خبرات المعمميف
القدامى عند تنفيذ البرامج اإلشرافية.
في حيف جاءت الفقرة ( )ٕٛوالتي تنص عمى" :يوجو المعمميف نحو إعداد ممؼ إنجاز
تراكمي يوثؽ فيو مستوى التقدـ الذي حققو في أدائو الميني" في المرتبة األخيرة ،بدرجة ممارسة
ضعيفة ،وتعزو الباحثة تجنب المشرؼ التربوي توجيو المعمميف عمى تفعيؿ ممؼ اإلنجاز
إضافيا عمى المعمـ ،الذي يشتكي مف كثرة ضغوط
عبئا
التراكمي ،إلى أف ىذا الممؼ قد يمثؿ ً
ً
العمؿ ،حيث قد يتضمف ىذا الممؼ مجموعة كبيرة مف الوثائؽ يتـ تجميعيا عف مستوى معارؼ
وخبرات المعمـ ،ومياراتو ،ومشاركاتو مع زمبلئو ،وأبحاث وتقارير ،والتي في ضوئيا باإلمكاف
اتخاذ ق اررات خاصة بالنمو المعرفي والميني لممعمـ.

مناقشة نتائج السؤال الثاني:
ما الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع ،بمدارس التعميـ ما بعد األساسي
بمحافظة مسقط ،مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟
أشارت نتائج الدراسة في الجدوؿ (ٖٔ) أف المتوسط العاـ لفقرات محور الصعوبات
التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع جاء بدرجة متوسطة.
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ويتضح مف النتائج أف أعمى درجات الصعوبات ما كشفت عنو الفقرة ( ،)ٖٚوالتي
نصت عمى " قمة توفر الوقت لدى المعمميف لتنفيذ أنشطة النمو الميني التعاوني" ،وربما يرجع
السبب إلى كثرة نصاب المعمـ مف الحصص الدراسية ،إضافة إلى األعماؿ اإلدارية التي يكمؼ
بيا ،والمتابعة اليومية ،ومتابعة تحصيؿ الطبلب ،والتواصؿ مع أولياء األمور.
وتتفؽ نتيجة ىذه الفقرة مع نتيجة دراسة المنوري (ٕٗٓٓ) ،والتي توصمت إلى أف أىـ
معوقات تفعيؿ إشراؼ الزمبلء في المدارس ىي الوقت غير الكافي ،واألعباء التدريسية المتعددة
لممعمـ ،إضافة إلى اتفاقيا مع نتيجة دراسة السبلمي ( ،)ٕٓٓٛوالتي كشفت عف وجودىا بدرجة
عالية في تطبيؽ اإلشراؼ التربوي المتنوع ،في أسموب النمو الميني التعاوني.
أيضا "قمة الدورات والورش التدريبية المقدمة لممعمميف" و" كثرة
ومف أىـ الصعوبات ً
المياـ اإلدارية والفنية الممقاة عمى عاتؽ المشرؼ التربوي" ،وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع النتيجة
التي توصمت إلييا دراسة كؿ مف السبلمي ( ،)ٕٓٓٛودراسة أبو الكاس (ٕٕٔٓ) ،ودراسة
بريؾ (ٕٔٔٓ) ،والتي أشارت إلى أف كثرة األعباء اإلدارية والفنية الممقاة عمى عاتؽ المشرؼ
التربوي مف الصعوبات العالية التي تحد مف فاعمية اإلشراؼ المتنوع ،كما أشارت دراسة الموسى
( )ٕٜٓٓأف مف أىـ مقترحات تفعيؿ اإلشراؼ المتنوع تكثيؼ الدورات التدريبية لممعممات،
واالىتماـ بتقميؿ األعباء والمياـ عمى المشرفات والمعممات.
ومف الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع كما أشارت نتائج الدراسة" :
محدودية مصادر المعرفة المعينة لممعمميف لتمبية احتياجاتيـ التطويرية" ،وتمييا " قمة الدعـ
المادي المدرسي في مجاؿ اإلنماء الميني" ،و " المجاممة في وصؼ بعض المعمميف ألداء
زمبلئيـ في أسموب النمو الميني التعاوني" عمى التوالي ،وربما يعود السبب إلى ضعؼ الدعـ
المادي مف قبؿ إدارات المدارس ،والمخصص لتنفيذ األنشطة المتعمقة باإلنماء الميني ،وما
يتعمؽ بتوفر المكاف المناسب واألدوات والمصادر التي يحتاجيا المعمـ لتمبية احتياجاتو
التطويرية ،عبلوة عمى أف ضعؼ تدريب المعمميف عمى توظيؼ استمارة الزيارة الصفية قد يؤدي
إلى قمة الجدية؛ وبالتالي المجاممة عند تقييـ زمبلئيـ.
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وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة السبلمي ( ،)ٕٓٓٛوالتي أشارت إلى أف المجاممة في
تسجيؿ المبلحظات في بطاقة المبلحظة مف قبؿ المعمـ الزائر؛ تعتبر مف الصعوبات العالية
التي تواجو النمو الميني التعاوني.

مناقشة نتائج السؤال الثالث:
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )ٓ,ٓ٘ ≤ αفي متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لممتغيرات :النوع ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة
الوظيفية؟
سيتـ مناقشة كؿ متغير عمى حدة ،وذلؾ عمى النحو اآلتي:
أوال :متغير النوع:
أظيرت نتائج الدراسة في الجدوليف (ٗٔ) و(٘ٔ) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( ،)ٓ,ٓ٘ ≤ αفي تقديرات أفراد عينة الدراسة ،تعزى لمتغير النوع ،حيث
تشير ىذه النتيجة إلى اتفاؽ بيف الذكور واإلناث ،حوؿ محاور واقع ممارسات المشرفيف
التربوييف لئلشراؼ المتنوع ،بمدارس التعميـ ما بعد األساسي ،وعمى الواقع بشكؿ عاـ ،وحوؿ
الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف المعمميف -ذكو ار واناثا -يخضعوف لنفس األنظمة ،والموائح
واألساليب ،والممارسات اإلشرافية المطبقة مف قبؿ المشرفيف التربوييف ،في مدارس الذكور
واإلناث؛ وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عبدالحكيـ (قيد النشر) ،والتي أظيرت نتائجيا عدـ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع.
ثانيا :متغير المسمى الوظيفي:
يتضح مف الجدوليف ( )ٔٙو ( )ٔٚوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )ٓ,ٓ٘ ≤ αفي تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى محاور واقع ممارسات المشرفيف التربوييف
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لئلشراؼ المتنوع ،وعمى الواقع ككؿ ،وعمى محور صعوبات تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع وفقًا لمتغير
المسمى الوظيفي ،وذلؾ لصالح المعمميف األوائؿ.
وتعزو الباحثة تمؾ الفروؽ إلى أف المعمـ األوؿ أكثر اتصاالً بالمشرؼ التربوي وقربا
مقيما داخؿ المدرسة؛ وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة
منو مف المعمـ ،باعتباره مشرفًا ً

الموسى ( )ٕٜٓٓوالتي بينت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في خطوات تطبيؽ النمو
الميني الذاتي ،والمعوقات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع وفقًا لمتغير الوظيفة ،واتفقت
أيضا مع دراسة الزغيبي ( )ٕٓٓٛفي وجود فروؽ في تطبيؽ مياـ المشرؼ التربوي ،إال أف
ً
ىذه الفروؽ لصالح المعمـ األوؿ في الدراسة الحالية ،بخبلؼ دراسة الزغيبي ( )ٕٓٓٛالتي
جاءت فروقيا لصالح المعمـ .
ثالثا :متغير سنوات الخبرة الوظيفية:
أظيرت نتائج تحميؿ التبايف األحادي في الجدوليف (ٕٓ) و(ٕٔ) ،عدـ وجود فروؽ في
تقديرات عينة الدراسة عمى محاور واقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع ،وعمى
الواقع ككؿ ،وعمى محور صعوبات تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع ،وفقًا لمتغير سنوات الخبرة
الوظيفية.
وىذا يشير إلى وجود اتفاؽ أو تشابو في تقديرات أفراد عينة الدراسة ،عمى واقع
ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع ،وعمى الصعوبات التي تواجو تطبيقو ،بالرغـ مف
اختبلؼ سنوات الخبرة ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصمت إلييا دراسة كؿ مف
عبدالحكيـ (قيد النشر) ،ودراسة بريؾ (ٕٔٔٓ) ،ودراسة الموسى ( )ٕٜٓٓوالتي أشارت إلى
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة الوظيفية ،في واقع ممارسة
اإلشراؼ المتنوع ،ومعوقات تطبيقو ،في حيف اختمفت عف دراسة الزغيبي ( )ٕٓٓٛالتي كشفت
عف فروؽ تُعزى لمتغير سنوات الخبرة الوظيفية ،في محور مياـ اإلشراؼ التربوي الداخمي
المتنوع.
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ممخص نتائج الدراسة الميدانية
بعد عرض وتفسير ومناقشة البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا عف طريؽ تطبيؽ أداة
الدراسة الميدانية ،يتضح عدد مف النتائج التي خمصت إلييا الدراسة ،وفيما يمي أبرز ىذه النتائج
مرتبة وفؽ أسئمة الدراسة:
 oجاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى واقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع،
بمدارس التعميـ ما بعد األساسي ،بدرجة ممارسة متوسطة في جميع محاور الواقع ،ومرتبة
تناز ًليا كالتالي :محور أسس ومرتكزات اإلشراؼ المتنوع ،وأساليب اإلشراؼ المتنوع ،ومياـ
المشرؼ التربوي في ضوء اإلشراؼ المتنوع.
 oأظيرت نتائج الدراسة أف أقؿ أساليب اإلشراؼ المتنوع ممارسةً ىو أسموب التطوير المكثؼ
بدرجة ضعيفة ،بينما جاء أسموبي النمو الميني التعاوني ،والنمو الميني الذاتي بدرجات
ممارسة متوسطة.
 oجاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى واقع الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع
بمدارس التعميـ ما بعد األساسي بدرجة متوسطة ،ومف أبرز الصعوبات ،ىي :قمة توفر
الوقت لدى المعمميف لتنفيذ أنشطة النمو الميني التعاوني ،وقمة الدورات والورش التدريبية
المقدمة لممعمميف.
 oال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)ٓ,ٓ٘ ≤ αفي تقديرات أفراد عينة
الدراسة عمى واقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع ،بمدارس التعميـ ما بعد
األساسي ،وحوؿ الصعوبات التي تواجو التطبيؽ؛ تعزى لمتغيري النوع ،وسنوات الخبرة
الوظيفية.
 oتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)ٓ,ٓ٘ ≤ αفي تقديرات أفراد عينة
الدراسة عمى واقع ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع ،بمدارس التعميـ ما بعد
األساسي ،وحوؿ الصعوبات التي تواجو التطبيؽ؛ وفقًا لمتغير المسمى الوظيفي ،وذلؾ
لصالح المعمميف األوائؿ.
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تصور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس التعميم ما بعد األساسي بمحافظة
مسقط في ضوء نموذج اإلشراف المتنوع

في ضوء ما تـ عرضو في اإلطار النظري لمدراسة ،والدراسات السابقة عف اإلشراؼ
التربوي بوجو عاـ ،والمتنوع بوجو خاص ،مف حيث أىمية تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع ،وفعاليتو في
أيضا ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الميدانية حوؿ وجود ممارسات بيف
تطوير أداء المعمـ ،و ً
المتوسطة والضعيفة في ممارسات المشرفيف التربوييف لئلشراؼ المتنوع ،ووجود صعوبات تُواجو
تطبيؽ اإلشراؼ التربوي المتنوع ،األمر الذي يستدعي وضع تصور مقترح لتطوير ممارسات
وبرامج و ازرة التربية والتعميـ نحو تفعيؿ اإلشراؼ المتنوع في الحقؿ التربوي بسمطنة عماف
ويشتمؿ التصور عمى المحاور اآلتية:
أوال :منطمقات التصور المقترح
ثانيا :أىداؼ التصور المقترح.
ثالثا :أسس التصور المقترح.
رابعا :مراحؿ تطبيؽ التصور المقترح.
خامسا :الصعوبات المتوقعة عند تطبيؽ التصور المقترح والحموؿ المقترحة لمتغمب عمييا.

أوال :منطمقات التصور المقترح
يعتمد التصور المقترح عمى ٍ
عدد مف المنطمقات ،والتي أظيرتيا نتائج الدراسة النظرية
والميدانية ،حيث يمكف تصنيفيا إلى منطمقات نظرية ،ومنطمقات محمية ،وذلؾ عمى النحو
اآلتي:
 .0المنطمقات النظرية
تتمثؿ المنطمقات النظرية لمتصور المقترح في اآلتي:
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 مراعاة نموذج اإلشراؼ المتنوع لمفروؽ الفردية بيف المعمميف ،فيتيح ليـ أساليب إشرافيةمتنوعة ،تتناسب مع قدراتيـ واحتياجاتيـ.
 تركيز نموذج اإلشراؼ المتنوع عمى تطوير قدرات المعمميف وتنميتيـ مينيا ،والتقميؿ مفعممية التقييـ ،واصدار األحكاـ حوؿ الممارسات اإلشرافية.
 استثمار طاقات المعمميف بأكبر قدر ممكف في أنشطة التنمية المينية ،وفي المشاركة فيصنع القرار في المدرسة.
 تطبيؽ نموذج اإلشراؼ المتنوع ُيعطي المشرؼ التربوي فرصة أكبر لممتابعة المستمرةلمعمميو ،ومعرفة مستوياتيـ ،والتركيز عمى المعمميف الذيف ىـ بحاجة إلى مزيد مف المتابعة.
 إسياـ اإلشراؼ المتنوع في إيجاد مناخ تربوي ُمريح وصحي بيف المشرفيف والمعمميف ،مفخبلؿ قيامو عمى مبدأ الشورى واألسس الديمقراطية ،والعمؿ الجماعي والتعاوف ،والمشاركة

فيما بينيـ لوضع رؤية متفؽ عمييا لتحقيؽ أىداؼ العممية االشرافية.
 نجاح تطبيؽ نموذج اإلشراؼ المتنوع في مدارس المممكة العربية السعودية ،والواليات المتحدةمؤشر ألىمية تطبيقو بمنيجية واضحة محددة في مدارس سمطنة ُعماف.
ًا
األمريكية؛ ُيعطي
ٕ .المنطمقات المحمية
تتمثؿ المنطمقات المحمية لمتصور المقترح في اآلتي:
 توجو و ازرة التربية والتعميـ نحو تطوير منظومة اإلشراؼ التربوي ،وفؽ أسس عممية ،ومنيجواضح ،باالستفادة مف التجارب اإلشرافية المحمية واإلقميمية والدولية.
 تبني و ازرة التربية والتعميـ رؤية جديدة لئلشراؼ التربوي ،تعتمد تطوير النمو المعرفي والمينيوالخبرات والميارات لدى المعمميف ،مع االستفادة مف التكنولوجيا الحديثة.
 توصيات الممتقيات والندوات اإلشرافية التي نفذتيا و ازرة التربية والتعميـ لتطوير العمميةاإلشرافية بمدارس السمطنة ،كندوة اإلشراؼ التربوي تحديات الدور وفاعمية الممارسة (-ٕٛ
ٕٜمارس ٕٓٔٓـ).
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 ما خمصت إليو الدراسات المحمية مف وجود قصور في ممارسات المشرفيف التربوييف،واالعتماد بشكؿ رئيسي عمى أسموب الزيارات الصفية لتطوير أداء المعمميف ،مما يتطمب
ضرورة تبني أساليب اشرافية حديثة متنوعة.
 نتائج الدراسة الميدانية الحالية ،التي أظيرت الحاجة إلى تحسيف ممارسات المشرفيفالتربوييف لئلشراؼ المتنوع ،في مدارس التعميـ ما بعد األساسي.

ثانيا :أىداف التصور المقترح
يأتي التصور المقترح لتفعيؿ اإلشراؼ التربوي ،في ضوء نموذج اإلشراؼ المتنوع
لتحقيؽ عددا مف األىداؼ ،التي تتمحور في مجمميا حوؿ تجاوز الممارسات اإلشرافية التقميدية
المتبعة في المدارس ،التي تقاس إنجازاتيا بعدد الزيارات الميدانية ،واألساليب اإلشرافية المنفذة،
إلى ممارسات إشرافية فاعمة تقاس إنجازاتيا بما تقدمو مف أفكار تربوية تطويرية ،وتغييرات
إيجابية ،تسيـ في تطوير أداء المعمميف ،ومف ىذه األىداؼ ما يمي:
 االستفادة مف األساليب الحديثة في مجاؿ اإلشراؼ التربوي ،لرفع كفاءة منظومة اإلشراؼالتربوي في سمطنة ُعماف.
 نشر ثقافة اإلشراؼ المتنوع في الحقؿ التربوي عمى مختمؼ المستويات (الو ازرة ،المحافظاتالتعميمية ،المدارس).
 تقديـ تطوير ميني متميز لممعمـ ،قائـ عمى مبدأ المشاركة والتعاوف بيف المشرؼ التربويوالمعمـ.
 دعـ التنمية المينية المستمرة لممعمميف ،المبنية عمى االحتياجات الفعمية ليـ وتأمبلتيـالذاتية.
 تحسيف اتجاىات المعمميف نحو اإلشراؼ التربوي ،وتقبميـ ألدواره. تدعيـ وتقوية الدور اإلشرافي الفني لمدير المدرسة ولممعمـ األوؿ. توطيف اإلشراؼ التربوي في المدارس.118

ثالثا :أسس التصور المقترح
يقوـ ىذا التصور المقترح عمى مجموعة مف األسس والمرتكزات ،منيا:
 مرونة نموذج اإلشراؼ المتنوع ،حيث يتيح الحرية لممشرؼ التربوي ولمدير المدرسة والمعمميفبوضع خطة التطبيؽ ،التي تتناسب مع أوضاع المعمميف ومع أوضاع المدرسة.
إصبلحيا تطويرًيا مف
تقويما
 يييئ بيئة تعميمية لممعمميف مف أقرانيـ ،وذلؾ بتقويـ المعمميفً
ً
ِقبؿ أقرانيـ.
 تمكيف المعمميف ،مف خبلؿ إعطائيـ حرية اتخاذ الق اررات الخاصة بتطوير ذاتيـ ،وتحمميـمسؤولية ذلؾ.
 -توطيف أنشطة التنمية المينية عمى مستوى المدرسة.

رابعا :مراحل تطبيق التصور المقترح
إف تطبيؽ نموذج اإلشراؼ المتنوع ُيحدث تغيي ار في جوانب السموؾ والمفاىيـ
واالتجاىات ،فيو يقدـ مفاىيـ جديدة في اإلشراؼ التربوي ،مثؿ :القيادة التربوية ،وتمكيف
المعمميف ،لذلؾ ال بد مف وضع خطة مفصمة ،بشكؿ يؤدي إلى تحقيؽ جودة التطبيؽ ،وتفادي
الكثير مف المشكبلت ،ويمكف تحديد مراحؿ تطبيؽ نموذج اإلشراؼ المتنوع بمدارس التعميـ ما
بعد األساسي في ثبلث مراحؿ رئيسة ،والتي يوضحيا الشكؿ (:)ٚ
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اعتماد أسس ومرتكزات واضحة لإلشراف
المتنوع

نشر ثقافة اإلشراف المتنوع

إعادة هٌكلة الوصف الوظٌفً للمشرفٌن

تدرٌب القائمٌن على اإلشراف المتنوع

وضع آلٌة واضحة لتصنٌف المعلمٌن وفق
أسالٌب اإلشراف المتنوع

إعداد دلٌل عملً لتطبٌق اإلشراف المتنوع

التطوٌر
المكثف

التقوٌم

التنفٌذ

مراحل تطبٌق التصور المقترح

اإلعداد والتهٌئة

توفٌر متطلبات تطبٌق اإلشراف المتنوع

اجتماع مع المعلمٌن بداٌة
العام

تنفٌذ الزٌارات اإلشرافٌة وفق
خطة معدة مسبقا

تهٌئة المعلمٌن لتطبٌق اإلشراف المتنوع

إٌجاد حلول مناسبة للصعوبات التً
تواجه تطبٌق اإلشراف المتنوع

تنفٌذ برامج تطوٌرٌة مخصصة للمعلمٌن
الجدد والذٌن لدٌهم قصور

النمو المهنً
التعاونً

وضع وتنفٌذ برامج
تدرٌب األقران

وضع وتنفٌذ خطة تبادل
الزٌارات الصفٌة

عقد لقاءات تربوٌة
منظمة بٌن المعلمٌن

تشجٌع المعلمٌن على
إعداد البحوث التعاونٌة

النمو المهنً
الذاتً

مساعدة المعلمٌن على
تحدٌد احتٌاجاتهم المهنٌة
ووضع خطة تطوٌرٌة

مساعدة المعلمٌن على
التحلٌل الذاتً ألدائهم
وممارسة التأمل

تمكٌن المعلمٌن
لالرتقاء بمستواهم ذاتٌا

توجٌه المعلمٌن إلعداد
ملف إنجاز تراكمً خاص
ٌهم

متابعة تنفٌذ خطة اإلشراف المتنوع

توجٌه المعلمٌن للتقٌٌم الذاتً لألداء

متابعة تقارٌر المعلم عن أدائه المهنً

تابعة تنفٌذ قرارات المداوالت اإلشرافٌة

متابعة أثر التغذٌة الراجعة

االعتماد على التقٌٌم التطوٌري ولٌس تصٌد
األخطاء

الشكؿ( )ٚمراحؿ تطبيؽ التصور المقترح لتفعيؿ اإلشراؼ التربوي في ضوء نموذج اإلشراؼ المتنوع

وفيما يمي توضيح ألبرز اإلجراءات التي يمكف أف تتضمنيا كؿ مرحمة مف ىذه
المراحؿ:
مرحمة اإلعداد والتييئة:
تعد مرحمة اإلعداد والتييئة بمثابة نقطة االنطبلؽ لممراحؿ األخرى ،لتفعيؿ اإلشراؼ
التربوي في ضوء نموذج اإلشراؼ المتنوع ،ويعتبر النجاح فييا مؤش ار لمنجاح في المراحؿ
األخرى ،وتتضمف االجراءات اآلتية:
 اعتماد أسس ومرتكزات واضحة لتطبيؽ اإلشراؼ المتنوع ،منبثقة مف فمسفة التعميـ في
السمطنة.
 إعادة ىيكمة الوصؼ الوظيفي لمياـ المشرفيف التربوييف؛ بحيث يتـ تحديد مسؤولياتيـ
وأدواىـ بوضوح ،في ضوء اإلشراؼ المتنوع.
 وضع آلية ومعايير واضحة ودقيقة لتصنيؼ المعمميف إلى ثبلث فئات ،في ضوء
اإلشراؼ المتنوع ،وىي :التطوير المكثؼ ،والنمو الميني التعاوني ،والنمو الميني
الذاتي.
 نشر ثقافة نموذج اإلشراؼ المتنوع مف خبلؿ البوابة التعميمية ،والمنتديات التربوية،
واإلصدارات التربوية ،واإلعبلـ التربوي.
 وضع وتنفيذ برامج تدريبية لمقائميف عمى تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع ،حسب مستوياتيـ
الوظيفية ،تتضمف مواضيعَ متعددة ،منيا :التخطيط لبرامج اإلشراؼ المتنوع ،وكيفية
توجيو المعمميف ،وتطويرىـ بناء عمى خبراتيـ واحتياجاتيـ الفعمية ،والتقييـ الذاتي لممعمـ.

 إعداد دليؿ عممي آلليات تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع في مدارس التعميـ ما بعد األساسي
بمحافظة مسقط.
 تصميـ حقائب تدريبية إلكترونية لممعمميف ولممشرفيف التربوييف ،متعمقة باإلشراؼ
المتنوع.
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 توفير كافة متطمبات تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع ،المادية والبشرية والتكنولوجية البلزمة،
مثؿ :قاعات تنفيذ أنشطة اإلشراؼ المتنوع في المدارس ،والكوادر البشرية المتخصصة.


محصور بيف .03-04
ًا
تقميؿ نصاب المشرفيف التربوييف مف أعداد المعمميف بحيث يكوف

 ترتيب زيارات لبعض المشرفيف األوائؿ ،والمشرفيف التربوييف ،ومديري المدارس،
والمعمميف األوائؿ إلى دوؿ أخرى ،لبلطبلع عمى تجاربيا في تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع.
 إيجاد حموؿ مناسبة لمصعوبات التي كشفت عنيا الدراسة الحالية ،والتي تواجو تطبيؽ
اإلشراؼ المتنوع بمدراس التعميـ ما بعد األساسي بمحافظة مسقط.
 تييئة المشرؼ التربوي ألعضاء الييئة االدارية والتدريسية في المدارس ،لتطبيؽ اإلشراؼ
المتنوع مف خبلؿ:
 االجتماع بمدير المدرسة والمعمميف األوائؿ والمعمميف؛ لتوضيح مياميـ وأدواىـالتنفيذية في ضوء اإلشراؼ المتنوع ،وتحفيزىـ لبللتزاـ بمتطمبات التطبيؽ.
 إشراؾ المعمميف في وضع الخطط التنفيذية لكؿ أسموب مف أساليب اإلشراؼالمتنوع ،والتي تتبلءـ مع قدراتيـ واحتياجاتيـ الفعمية.
مرحمة التنفيذ
ييدؼ اإلشراؼ المتنوع إلى تحسيف أداء المعمميف الجدد ،ومف ىـ في حاجة لدعـ مف
اإلشراؼ التربوي ،وتحفيز المعمميف متوسطي األداء؛ لبلرتقاء بمستوى أدائيـ ،وتطوير أنفسيـ
ذاتيا ،بطريقة تعاونية تشاركية ،والمحافظة عمى مستوى أداء المعمميف المتميزيف ،وتعزيز
ً
تميزىـ.
يمانا بأف الفروؽ الفردية بيف المعمميف تتطمب وجود أساليب متعددة لمساعدتيـ عمى
وا ً
النمو الميني ،فإف اإلشراؼ المتنوع يقدـ ثبلثة أساليب رئيسة لتطوير أداء المعمميف ،وىي:
التطوير المكثؼ ،والنمو الميني التعاوني ،والنمو الميني الذاتي.
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ويتـ إنجاز ىذه المرحمة عند البدء بالتطبيؽ الفعمي في المدارس ،حيث يقع عمى عاتؽ
المشرؼ التربوي -في ظؿ نموذج اإلشراؼ المتنوع -بدايةً تصنيؼ المعمميف وفؽ المعايير
المعتمدة إلى ثبلث فئات( :التطوير المكثؼ ،النمو الميني التعاوني ،النمو الميني الذاتي)،
والعمؿ عمى توفير االجراءات المناسبة لكؿ فئة مف الفئات الثبلث ،وذلؾ عمى النحو اآلتي-:
 .0أسموب التطوير المكثف:
يستيدؼ التطوير المكثؼ المعمميف الجدد ،أو المعمميف الذيف لدييـ قصور في أدائيـ
التدريسي ،أو مف يبادر بطمبو مف المعمميف ،ويكوف العمؿ األساسي في ىذا األسموب مف
مسؤولية المشرؼ التربوي بالدرجة األولى ،مف خبلؿ تكثيؼ الزيارات اإلشرافية ،وتقديـ التغذية
الراجعة لممعمـ المستيدؼ بالتطوير المكثؼ ،بيدؼ تطوير مياراتو التدريسية ،ويمكف تفعيؿ
ممارسات المشرؼ التربوي في ىذا األسموب مف خبلؿ اإلجراءات التالية:
 اجتماع المشرؼ التربوي بالمعمميف المستيدفيف بشكؿ جماعي في بداية العاـ الدراسي
لمناقشة خطة أسموب التطوير المكثؼ.
 تنفيذ المشرؼ التربوي الزيارات اإلشرافية ،وفؽ خطة إجرائية معدة مسبقًا ،مع مراعاة تنفيذ
الخطوات اآلتية:
 لقاء فردي تمييدي مع المعمـ في بداية العاـ الدراسي :يوثؽ مف خبللو صمتو بالمعمـ،ويحدد احتياجات المعمـ.
 لقاء ما قبؿ المبلحظة الصفية :يتـ فيو مراجعة خطة المعمـ لمدرس ،وتحديد المياراتالمستيدفة ،وتحديد أىداؼ الزيارة اإلشرافية وأداة مبلحظتيا.
 المبلحظة التشخيصية :ويتـ فييا جمع المعمومات عف الموقؼ التعميمي الصفي،بحيث ُيركز المشرؼ التربوي عمى مبلحظة الميارة المحددة فقط ،باستخداـ األداة
المتفؽ عمييا ،وعدـ إصدار أي حكـ عمى أداء المعمـ داخؿ الفصؿ.
 تحميؿ المبلحظة التشخيصية :ويتـ فييا إشراؾ المعمـ ،مف خبلؿ تقديـ المشرؼالتربوي لممعمـ المعمومات التي جمعيا خبلؿ المبلحظة؛ بحيث يتأمميا ويعطي انطباعا
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عف المعمومات ،ويقدـ تفسيرات لمسموؾ الذي يراه بحاجة لمتطوير ،ثـ يشركو في وضع
خطة تطويرية لتحسيف جوانب القصور في أدائو.
 حمقات التدرب :يقوـ فييا المشرؼ التربوي بتدريب المعمـ عمى ميارات معينة في ضوءنتائج تشخيص المبلحظة الصفية ،ومف الممكف أف يشمؿ التدريب ،إعطاء قاعدة
عمميا ،ثـ إعطاء فرصة لممعمـ لتطبيؽ الميارة
معرفية عف الميارة ،ثـ عرض الميارة
ً
بشكؿ موجو مف المشرؼ التربوي ،ثـ تطبيقيا بشكؿ مستقؿ مع تغذية راجعة.
 المبلحظة المركزة :وفييا يركز المشرؼ التربوي عمى مبلحظة ميارة محددة واحدة،بحيث تـ تدريبو عمييا مسبقًا ،مثؿ :ميارة طرح األسئمة الصفية.
 المداولة اإلشرافية :يعقدىا المشرؼ التربوي مع المعمـ؛ لمعالجة نقاط الضعؼ،والتأكيد عمى نقاط القوة.
 تنفيذ المشرؼ التربوي برامج إش ارفية تطويرية ،مخصصة لفئة المعمميف الجدد ،والمعمميف
الذيف لدييـ قصور في أدائيـ التدريسي ،كالورش التدريبية ،والدروس التطبيقية ،والحاقيـ
ببرامج التنمية المينية وفقًا الحتياجاتيـ الفعمية.
 .4أسموب النمو الميني التعاوني:
تتركز جيود التنمية المينية لممعمميف في ىذه الفئة مف خبلؿ التعاوف والتشارؾ المنظـ
بيف المعمميف وزمبلئيـ ،والذي ي ِ
مكف المعمميف مف التفاعؿ مع زمبلئيـ واالستفادة مف خبراتيـ.
ُ
ويتمثؿ في بعض األنشطة األساسية ،وىي :تدرب األقراف ،والمقاءات التربوية ،والتحميؿ الذاتي
لؤلداء ،والبحوث اإلجرائية ،ويمكف تفعيؿ الممارسات في ىذا األسموب مف خبلؿ اإلجراءات
اآلتية:
 تقسيـ المعمميف إلى مجموعات تدرب األقراف بالتشاور مع مدير المدرسة والمعمميف،
ومساعدتيـ عمى تنفيذىا بالشكؿ المناسب ،بما يساعدىـ عمى تبادؿ الخبرات واثرائيا.
 عقد اجتماع مع المعمميف بمشاركة مدير المدرسة ،لمناقشة خطة تنفيذ تبادؿ الزيارات بيف
المعمميف داخؿ وخارج المدرسة؛ بحيث يتضمف تدرب األقراف ،والمقاءات التربوية.
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 توجيو ومتابعة المعمميف لعقد لقاءات تربوية ىادفة ،ومناقشات منظمة بينيـ؛ بيدؼ تبادؿ
الخبرات ،وايجاد البدائؿ المناسبة لحؿ المشكبلت التي تواجييـ.
 تشجيع المعمميف عمى إعداد البحوث اإلجرائية التعاونية لحؿ مشكبلتيـ التدريسية.
 عقد المشرؼ التربوي جمسات حوار مينية جماعية مع المعمميف؛ لمناقشة مدى استفادتيـ
مف تبادؿ الزيارات ومبلحظات زمبلئيـ.
 تشجيع المعمميف عمى االستعانة بزمبلئيـ؛ لمحصوؿ عمى تغذية راجعة مستمرة ألدائيـ.
 .1أسموب النمو الميني الذاتي:
يعتمد ىذا األسموب مف اإلشراؼ المتنوع عمى عمؿ المعمـ بشكؿ مستقؿ ،لتطوير أدائو
الميني مف خبلؿ خطة واضحة ،تتضمف أىدافًا واجراءات تبيف االتجاه العاـ لنموه الميني،
ويمكف تفعيؿ ممارسات المشرؼ التربوي مف خبلؿ تبنيو اإلجراءات اآلتية:
 مساعدة المعمميف عمى تحديد احتياجاتيـ المينية والتخطيط لتطويرىا.
ذاتيا.
 مساعدة المعمميف عمى فيـ ومبلحظة ممارساتيـ وتفحصيا وتحميميا ً
ذاتيا.
 تكميؼ المعمميف بوضع خطة واقعية لتطوير أدائيـ ً
 تمكيف المعمميف نحو متابعة أدائيـ ،والبحث عف األساليب الممكنة لبلرتقاء بمستواىـ مينيا،
وتحمؿ مسؤولية ق ارراتيـ المينية.
 توجيو المعمـ نحو إعداد ممؼ إنجاز تراكمي خاص بو ،يوثؽ فيو مستوى التقدـ الذي حققو
في أدائو الميني.


تعزيز الممارسة التأممية لدى المعمميف ،مف خبلؿ تزويدىـ بالميارات ،ثـ إعطائيـ فرصة
لتحديد المشكبلت المتعمقة بمينتيـ ،وتأمبلتيـ اإلبداعية.

 تشجيع المعمميف عمى نقؿ خبراتيـ لزمبلئيـ ،مف خبلؿ الورش التدريبية والمشاغؿ والدروس
التطبيقية.
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مرحمة التقويـ
تيدؼ ىذه المرحمة مف التصور المقترح إلى المراجعة المستمرة لمنتائج المتحققة مف
تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع ،ومقارنتيا بما ىو متوقع ،إلى جانب تحديد جوانب الضعؼ في
التطبيؽ لتبلفييا ،وجوانب القوة لتعزيزىا ،مف خبلؿ تبني اإلجراءات اآلتية:
 متابعة المشرؼ التربوي لمدى تحقؽ أىداؼ الخطة التنفيذية لتطبيؽ اإلشراؼ التربوي
المتنوع بكؿ مدرسة.
 متابعة مدى التزاـ المعمـ بتنفيذ ق اررات المداولة اإلش ارفية المتفؽ عمييا في أسموب
التطوير المكثؼ.
 إشراؾ المعمميف في تقييـ أدائيـ ،وفقًا لممعايير المعتمدة لتصنيؼ المعمميف ،في ضوء
نموذج اإلشراؼ المتنوع.
 تبني التقويـ الميني المعتمد عمى تطوير أداء المعمميف بالدرجة األولى وليس تصيد
األخطاء واصدار حكـ عمى أدائيـ.
 متابعة التقارير الدورية التي يعدىا المعمـ عف برامج التنمية المينية المنفذة مف ِقبمو.
ذاتيا ،وفؽ احتياجاتيـ النابعة مف تأمبلتيـ الخاصة.
 توجيو المعمميف لتقييـ أدائيـ ً
 قياس أثر التدريب عمى المعمميف ،ومدى االستفادة مف البرامج التدريبية.
خامسا :الصعوبات المتوقعة عند تطبيق التصور المقترح والحمول المقترحة لمواجيتيا
إف تطبيؽ التصور المقترح لتفعيؿ اإلشراؼ التربوي في ضوء نموذج اإلشراؼ المتنوع
قد يواجو مجموعة مف الصعوبات ،والتي تتمثؿ في اآلتي:
ٔ .مقاومة التغيير مف ِقبؿ بعض المشرفيف التربوييف ،وعدـ تقبؿ المعمميف لمتمييز بينيـ في
أساليب اإلشراؼ التربوي المتنوع ،ويمكن التغمب عمى ذلك مف خبلؿ نشر ثقافة نموذج
اإلشراؼ التربوي المتنوع في الحقؿ التربوي ،عف طريؽ الندوات ،والمقاءات ،والنشرات
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التربوية ،والبوابة التعميمية ،وتطبيؽ اإلشراؼ المتنوع بشكؿ تدريجي عمى عدد محدود مف
بناء عمى مبلحظات التطبيؽ ،وتحفيز المدارس المتميزة،
المدارس ،ثـ التوسع في تطبيقو ً
والمشرؼ المتميز ،والمعمميف المتميزيف في تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع.

ٕ .كثرة أعباء المشرؼ التربوي ،وتَوزع جيوده بيف العديد مف المياـ ،والمجاف التي يشرؾ فييا،
مثؿ( :التحصيؿ ،والتقويـ ،واالختبارات) ،ويمكن التغمب عمى ذلك مف خبلؿ زيادة أعداد
الكوادر اإلشرافية في الحقؿ التربوي ،وتخفيؼ األعباء اإلدارية والفنية الممقاة عمى عاتؽ
المشرؼ التربوي.
ٖ .غياب ثقافة العمؿ التعاوني :حيث يتطمب العمؿ في اإلشراؼ المتنوع التعاوف والمشاركة
في التخطيط والتنفيذ واتخاذ الق اررات ،ويمكن التغمب عمى ذلك مف خبلؿ نشر الوعي لدى
المعمميف بأىمية العمؿ التعاوني ،واصدار تشريعات تقضي بضرورة ممارسة بعض األنشطة
المينية التعاونية ،وربطيا بالتقويـ الوظيفي.
ٗ .عدـ الجدية في العمؿ لدى بعض المعمميف عند ممارستيـ أنشطة أساليب اإلشراؼ المتنوع،
كالتقييـ الذاتي ،وتزويد زمبلئيـ بالتغذية الراجعة ،وتقييـ المعمـ لزمبلئو ،ويمكن التغمب عمى
ذلك مف خبلؿ المتابعة والتقييـ المستمر ألداء المعمميف ،وتوضيح مياـ ومسؤوليات المعمميف
مف بداية العاـ الدراسي ،واعتماد تصنيؼ وظيفي في و ازرة التربية والتعميـ ،يقضي بترقية
الموظؼ بناء عمى جيوده.
٘ .ضعؼ قدرة بعض المعمميف عمى المبلحظة الصفية في أسموب النمو الميني التعاوني:
ويمكن التغمب عمى ذلك عف طريؽ تدريب المعمميف عمى المبلحظة الصفية (وصؼ،
تحميؿ ،تفسير) ،ووضع أدوات واضحة ومقننة لممبلحظة داخؿ الصؼ.
وختاما تؤكد الباحثة عمى أىمية تبني اإلشراؼ التربوي في و ازرة التربية والتعميـ
ً

المقدـ في الدراسة ،مع األخذ في االعتبار اعتماد معايير
بسمطنة ُعماف التصور المقترح
ً
محددة ودقيقة لتصنيؼ المعمميف في األساليب اإلشرافية في ضوء اإلشراؼ المتنوع ،مف ِقبؿ
دائرة تنمية الموارد البشرية بمحافظة مسقط ،وضرورة إعادة النظر في استمارة المبلحظة
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اإلشرافية الحالية في الحقؿ التربوي؛ بحيث تُركز عمى تطوير أداء المعمـ ،وليس التقييـ ووضع
الدرجات فقط ،مع إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث الميدانية في اإلشراؼ المتنوع ،وذلؾ
عمى محافظات مختمفة ،وفي ضوء متغيرات مختمفة.

الدراسات المقترحة
في إطار ما توصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج نقترح القياـ بالدراسات اآلتية:
ٔ .دراسة مقارنة بيف اإلشراؼ التربوي التقميدي واإلشراؼ المتنوع ،ودوره في تطوير أداء
المعمميف الجدد في سمطنة ُعماف.
ٕ .دراسة تجريبية عف أثر تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع في مستوى األداء الميني لممعمميف،
بمدارس التعميـ األساسي بسمطنة ُعماف.
ٖ .متطمبات الكفاءة المينية لممشرفيف التربوييف لتفعيؿ اإلشراؼ المتنوع في المدارس الحكومية
بسمطنة ُعماف.
ٗ .دور مدير المدرسة كمشرؼ مقيـ في تحقيؽ متطمبات تطبيؽ نموذج اإلشراؼ المتنوع
بمدارس سمطنة ُعماف.
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أوال :المراجع العربية
أبوعابد ،محمود محمد .)ٕٓٓ٘( .المرجع في اإلشراف التربوي والعممية اإلشرافية .إربد،
األردف :دار الكتاب الثقافي.
أبوغريبة ،إيماف .)ٕٜٓٓ( .اإلشراف التربوي (مفاىيم – واقع – آفاق) .عماف ،األردف :دار
البداية.
أسعد ،وليد احمد .)ٕٓٓ٘( .اإلدارة المدرسية .عماف ،األردف :مكتبة المجتمع العربي لمنشر
والتوزيع.
أمراهلل ،سياـ محمد .)ٕٖٓٔ( .اإلشراف التربوي .اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية لمنشر
والتوزيع.
اإلبراىيـ ،عدناف بدري .)ٕٓٔٔ( .اإلشراف التربوي(أنماط ،أساليب) .إربد ،األردف :مؤسسة
حمادة لمدراسات الجامعية والنشر والتوزيع.
إبراىيـ ،مجدي عزيز .)ٕٓٓٙ( .موسوعة المعارف التربوية .القاىرة :عالـ الكتب.
اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ .)ٕٓٓٙ( .النمو الميني في ضوء اإلشراف التربوي المتنوع
المبني عمي الكفايات (نموذج مقترح) .ورقة عمؿ مقدمة مف اإلدارة العامة لمتربية
والتعميـ بنات بمنطقة مكة المكرمة محافظة جدة ،الممتقى الحادي عشر لئلشراؼ
التربوي المنعقدٕٔ ٔٗ-ديسمبر ،عسير.
آؿ مصعود ،يحيى جابر .)ٕٓٓٚ( .آليات مقترحة لتحسين بعض ممارسات اإلشراف التربوي
في تنمية األداء التعميمي لممعممين .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،

جامعة أـ القرى ،السعودية.
البابطيف ،عبدالعزيز بف عبدالوىاب .)ٕٓٓٗ( .اتجاىات حديثة في اإلشراف التربوي .مكتبة
العبيكاف :السعودية.
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باداود ،سحر سعيد .)ٕٓٔٓ( .واقع ممارسة المشرفات التربويات لإلشراف اإلبداعي من وجية
نظر معممات المرحمة الثانوية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ

القرى ،السعودية.
بريؾ ،فاطمة محمد أحمد .)ٕٓٔٔ( .واقع ممارسة المشرفات التربويات لمنماذج اإلشرافية
الحديثة بمنطقة جازاف .مجمة بحوث التربية النوعية بجامعة المنصورة،)ٕٖ( ،

ٔٓٔٙ-ٜٜٚ
البستاف ،أحمد عبدالباقي وعبدالجواد ،عبداهلل السيد وبولس ،وصفي عزيز .)ٕٓٔٓ( .اإلدارة
واإلشراف التربوي -النظرية ،البحث ،الممارسة .الكويت:

مكتبة الفبلح لمنشر

والتوزيع.
جبلتيورف ،ألف؛ و فورسماف ،سكوت .)ٜٜٔ٘( .قيادة المنيج( .ترجمة إبراىيـ محمد الشافعي
وآخروف) ،السعودية ،جامعة الممؾ سعود :عمادة شؤوف المكتبات.
الحريري ،رافدة .)ٕٓٓٙ( .اإلشراف التربوي واقعو وآفاقو المستقبمية .عماف ،األردف :دار
المناىج لمنشر والتوزيع.
حسيف ،سبلمو عبدالعظيـ وعوض اهلل ،سميماف عوض اهلل .)ٕٓٓٙ( .اتجاىات حديثة في
اإلشراف التربوي .اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

 .ورقة عمل مقدمة فً البرنامج
الحفصً ،رشٌد أحمد.)3102( .
التدرٌبً للمشرفٌن الجدد لعام  ،3102دائرة اإلشراف التربوي ،سلطنة عمان.
حمودة ،رامي حسيف .)ٕٓٔٔ( .مفاىيم حديثة في وظائف اإلدارة التربوية والتعميمية .األردف:
دار أسامة لمنشر والتوزيع.
الخائفي ،سالـ بف خمفاف .)ٕٓٓٔ( .الميام الفنية الالزمة لموجيي المغة العربية في المرحمة
الثانوية بسمطنة ُعمان ،ومدى ممارستيم ليا .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية ،جامعة السمطاف قابوس ،مسقط ،سمطنة ُعماف.
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خضر ،رائد يوسؼ .)ٕٓٔٔ( .اإلشراف التربوي الحديث -أساسيات ومفاىيم .عماف ،األردف:
دار غيداء لمنشر والتوزيع.
الخطيب ،إبراىيـ والخطيب ،أمؿ .)ٕٓٔٔ( .اإلشراف التربوي فمسفتو -أساليبو -تطبيقاتو.
عماف ،األردف :دار قنديؿ لمنشر والتوزيع.
الخياري ،ناصر بف عمي .)ٕٕٓٓ( .مدى ممارسة موجو الدراسات االجتماعية لميامو الفنية
من وجية نظر المعممين في سمطنة ُعمان .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية

التربية ،جامعة السمطاف قابوس ،مسقط ،سمطنة ُعماف.

دائرة اإلشراؼ التربوي .)ٕٓٓ٘( .دليل اإلشراف التربوي غير منشور ،سمطنة ُعماف:
مطبوعات و ازرة التربية والتعميـ.

الدويؾ ،تيسير وياسيف ،حسيف وعدس ،محمد والدويؾ ،فيمي .)ٕٜٓٓ( .أسس اإلدارة التربوية
والمدرسية واإلشراف التربوي .طٗ .عماف ،األردف :دار الفكر.

الزغيبي ،عمر .)ٕٓٓٛ( .اإلشراف التربوي الداخمي المتنوع في مدارس التعميم العام نموذج
مقترح .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود ،السعودية.

زكري ،عبداهلل بف محمد .)ٕٓٓٛ( .واقع تطبيق أساليب اإلشراف التربوي من قبل مشرفي
الصفوف األولية في تعميم محافظة صبيا .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أـ

القرى ،السعودية.
عماف :دار
األسدي ،سعيد جاسـ وابراىيـ ،مرواف عبدالمجيد .)ٕٓٓٚ( .اإلشراف التربويَ .
الثقافة لمنشر والتوزيع.
السعود ،حسنً محمد.)3100( .
عمان ،األردن :المكتبة
الوطنٌة.
سفر ،صالحة محمد .)ٕٓٓٛ( .اإلشراف التربوي عن بعد بين األىمية والممارسة ومعوقات
استخدامو .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،السعودية.
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السبلمي ،موسى بف بروجي .)ٕٓٓٛ( .تجربة المممكة العربية السعودية في تطبيق اإلشراف

التربوي المتنوع .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ خالد،
السعودية.

السممي ،ميا عزيز .)ٕٓٔٗ( .درجة إسيام اإلشراف المتنوع في تطوير األداء الميني لمعممة
المغة االنجميزية من وجية نظر المعممات والمشرفات التربويات .رسالة ماجستير
غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،السعودية.
السيابي ،منى سعيد .)ٕٓٓٛ( .دراسة تقويمية لدوائر اإلشراف التربوي بوزارة التربية والتعميم
في سمطنة ُعمان .رسالة دكتوراه غير منشورة ،معيد البحوث والدراسات العربية،

القاىرة ،مصر.

الشبانة ،خالد بف محمد .)ٕٓٓٛ( .تقريرعن تطبيق تجربة برنامج اإلشراف التربوي المتنوع

بمركز اإلشراف التربوي بشمال الرياض ومركز اإلشراف التربوي بالدرعية بالرياض.

الرياض :إدارة اإلشراؼ التربوي.
صميوه ،سيى نونا .)ٕٓٓ٘( .اإلشراف والتنظيم التربوي .عماف ،األردف :دار صفاء لمنشر
والتوزيع.
طافش ،محمود .)ٕٓٓٗ( .اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية .عماف ،األردف :دار
الفرقاف.
الطعاني ،حسف أحمد .)ٕٓٔٓ( .اإلشراف التربوي :مفاىيمو ،أىدافو ،أسسو ،أساليبو .عماف،
األردف :دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
عايش ،أحمد جميؿ .)ٕٓٔٓ( .تطبيقات في اإلشراف التربوي طٕ .عماف ،األردف :دار
المسيرة لمنشر والتوزيع.
العبدالجبار ،عبد الرحمف بف عبد اهلل .)ٕٓٓٚ( .مدى إسيام اإلشراف التربوي المتنوع في
تقدير مينية المعممين من وجية نظر معممي المدارس .رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود ،السعودية.
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العبدالجبار ،عبدالرحمف بف عبداهلل .)ٕٓٓٛ( .اإلش ارف التربوي وتميين المعممين (توطين
اإلشراف -مينية المعمم – اإلشراف التربوي المتنوع) ،السعودية :شركة مطابع نجد

التجارية.
عبدالحكيـ ،فاروؽ جعفر( .قيد النشر) .تصور مقترح لتطبيؽ اإلشراؼ التربوي المتنوع في
التعميـ قبؿ الجامعي بمصر .مجمة العموم التربوية والنفسية بجامعة البحرين.

عبدالحي ،رمزي أحمد .)ٕٕٓٔ( .اإلشراف التربوي مفيومو وأساليبو ووظائفو .عماف،
األردف :مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع.
العبدالكريـ ،راشد بف حسيف .)ٕٓٓٗ( .اإلشراف التربوي المتنوع حقيبة تدريبية ،السعودية:
اإلدارة العامة لمتوجيو واإلرشاد ،و ازرة التربية والتعميـ.
العبدالكريـ ،راشد بف حسيف .)ٕٓٓ٘( .اإلشراف التربوي المتنوع رؤية جديدة لتطوير آداء
المعممين .السعودية :مطبعة سفير.

عبداليادي ،جودت عزت .)ٕٓٓٙ( .اإلشراف التربوي مفاىيمو وأساليبو (دليل لتحسين
التدريس) .عماف ،األردف :الدار العممية لمنشر والتوزيع ودار الثقافة لمنشر والتوزيع.

عبيدات ،ذوقاف و أبو السميد ،سييمة .)ٕٓٓٚ( .استراتيجيات حديثة في اإلشراف التربوي.
عماف ،األردف :دار الفكر ناشروف وموزعوف.
العرنوسي ،ضياء والعجرش ،حيدر والجبوري ،عارؼ والجبوري ،مشرؽ .)ٕٕٓٔ( .اإلدارة
واإلشراف التربوي .عماف ،األردف :دار الرضواف لمنشر والتوزيع.

عطاري ،عارؼ وعيساف ،صالحة ومحمود ،ناريماف .)ٕٓٓ٘( .اإلشراف التربوي اتجاىاتو
النظرية وتطبيقاتو العممية .الكويت :مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع.

عطوي ،جودت عزت .)ٕٓٓٛ( .اإلدارة التعميمية واإلشراف التربوي .طٖ .عماف ،األردف:
دار الثقافة لمنشر والتوزيع.
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عمي ،كريـ ناصر .)ٕٓٓٙ( .اإلدارة واإلشراف التربوي .عماف ،األردف :دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع.
عمياف ،سميماف والقاسـ ،عاليو وسنداوي ،خالد وزيداف ،رائد .)ٕٜٓٓ( .اإلشراف التربوي بين
النظرية والتطبيق .عماف ،األردف :دار زىراف لمنشر والتوزيع.

العمرات ،محمد سالـ والقموؿ ،محمد دايج .)ٕٖٓٔ( .أثر إشراؼ األقراف عمى ثقة المعمميف
وفاعميتيـ ،والتزاميـ ،ورغبتيـ في التعاوف في مدارس مديرية قصبة الطفيمة .مؤتة

لمبحوث والدراسات.ٖٗ-ٔٔ ،)ٗ(46 ،

العنزي ،مرضي بف مينا حطاب .)ٕٜٓٓ( .واقع التكامل بين ممارسات مدير المدرسة
والمشرف التربوي في بعض المسؤوليات اإلشرافية في ضوء آلية اإلشراف

المباشر .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،السعودية.

العوراف ،ابراىيـ عطاهلل .)ٕٓٔٓ( .اإلشراف التربوي ومشكالتو .عماف ،األردف :دار يافا
العممية لمنشروالتوزيع.
العويسي ،رجب بف عمي .)ٕٓٔٔ( .أىمية العبلقات اإلنسانية لممشرؼ التربوي وأثرىا في تعزيز
الممارسات اإليجابية لممعمميف .مجمة رسالة التربية.ٚٓ-ٕ٘ ،)ٖٕ( ،

العياصرة ،معف محمود أحمد .)ٕٓٓٛ( .اإلشراف التربوي والقيادة التربوية وعالقتيا باالحتراق
النفسي .عماف ،األردف :دار الحامد لمنشر والتوزيع.

عيساف ،صالحة و العاني ،وجيية .)ٕٓٓٚ( .دور المشرؼ التربوي ومعيقات أدائو مف وجية
نظر المشرفيف أنفسيـ في ضوء بعض المتغيرات في سمطنة ُعماف .مجمة رسالة

الخميج العربي.ٖٗ-ٔ٘ ،)ٔٓٙ(46 ،

الغافري ،خميس .)ٕٕٓٔ( .مدى ممارسة مشرفي التربية اإلسالمية لمعالقات اإلنسانية في
العممية اإلشرافية من وجية نظر المعممين بسمطنة ُعمان .رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية التربية ،جامعة السمطاف قابوس ،مسقط ،سمطنة ُعماف.
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الفضمي ،أسماء بنت عوض .)ٕٜٓٓ( .برنامج مقترح لتحسين أداء المشرفين التربويين
باستخدام الحاسوب في مرحمة التعميم األساسي بسمطنة ُعمان .رسالة ماجستير
غير منشورة ،معيد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة ،مصر.

الفيدي ،راشد والعريمي ،حميس والمحرزي ،راشد والراسبي ،ناصر .)ٕٖٓٔ(.فاعمية اإلشراؼ

التربوي في سمطنة ُعماف مف وجية نظر المعمميف .مجمة الدراسات التربوية
والنفسية بجامعة السمطان قابوس.ٕٖٔ – ٕٓٓ ،)ٕ(5 ،

القاسـ ،منصور محمد .)ٕٓٔٓ( .دور مديري المدارس في تفعيل اإلشراف التطويري
بالمدارس الحكومية في محافظة جدة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،

جامعة أـ القرى ،السعودية.
القمشوعي ،سامية مطر .)ٕٓٔٔ( .مستوى تفعيل المشرفين التربويين ألدوارىم في نظام
تطوير األداء المدرسي بسمطنة ُعمان .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،
جامعة السمطاف قابوس ،مسقط ،سمطنة ُعماف.

أبوالكاس ،فاتف عبدالرازؽ .)ٕٕٓٔ( .دور اإلشراف التربوي المتنوع في تنمية آداء معممي
المرحمة األساسية الدنيا من وجية نظر المشرفين والمعممين في مدارس محافظات

غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

الكسباني ،محمد السيد عمي .)ٕٕٓٔ( .البحث التربوي بين النظرية والتطبيق .القاىرة :دار
الفكر العربي.
المعايطة ،عبدالعزيز عطا اهلل .)ٕٓٔٔ( .اتجاىات حديثة في البحث العممي طٔ .االمارات:
مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع.
المكدمي ،عدناف .)ٕٖٓٔ( .إضاءات إشراقية .ممحق التطوير التربوي.ٔ٘ –ٕ ،)ٚ٘( ،
المنوري ،زليخا بنت ساعد .)ٕٓٓٗ( .إشراف الزمالء بمدارس الحمقة األولى من التعميم
األساسي ببعض المناطق التعميمية بسمطنة ُعمان :تصور مقترح .رسالة ماجستير
غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة السمطاف قابوس ،مسقط ،سمطنة ُعماف.
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الموسى ،أسماء ابراىيـ .)ٕٜٓٓ( .دور تطبيق اإلشراف التربوي المتنوع عمى النمو الميني
لمعممات المدارس الحكومية لمبنات بمنطقة الرياض من وجية نظر اإلداريات

والمعممات والمشرفات .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ
سعود ،السعودية.
المومني ،واصؿ جميؿ .)ٕٓٓٛ( .اإلدارة المدرسية الفعالة .عماف ،األردف :دار الحامد لمنشر
والتوزيع.
نبياف ،يحيى محمد .)ٕٓٓٚ( .اإلشراف التربوي بين (المشرف ،المدير ،المعمم) .عماف،
األردف :دار صفاء لمنشر والتوزيع.

الينائي ،فاطمة عامر .)ٕٕٓٔ( .اإلشراف التربوي ودوره في تطوير اإلنماء الميني بسمطنة
ُعمان .رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية العالمية بماليزيا ،ماليزيا.

و ازرة التربية والتعميـٕٓٓٙ( .أ) .التعميم لمجميع في سمطنة ُعمان.4113 –0751
إصدارخاص بالمشاركة في احتفاالت منظمة اليونسكو في الذكرى الستين إلنشائيا،

سمطنة ُعماف :مطبعة عماف ومكتبتيا المحدودة.
و ازرة التربية والتعميـٕٓٓٙ( .ب) .الدليل العممي لتطبيق اإلشراف التربوي المتنوع .الرياض:
اإلدارة العامة لئلشراؼ التربوي.
و ازرة التربية والتعميـٕٓٓٙ( .جػ) .دليل مفاىيم اإلشراف التربوي .الرياض :مطابع الجاسر.
و ازرة التربية والتعميـ .)ٕٓٓٚ( .قرار وزاري رقم ( )4115/041بشأن اعتماد برنامج التعميم

لمصفين (00و .)04استرجع مف الشبكة العالمية مف موقع بوابة سمطنة ُعماف
التعميمية  www.moe.gov.omبتاريخ ٕٓٔٗ/ٚ/ٜـ.

و ازرة التربية والتعميـٕٓٔٓ( .أ) .تطوير التعميم ما بعد األساسي(التعميم الثانوي) في سمطنة

ُعمان :إطار مقارن مع بعض النماذج والتوجيات اإلقميمية والعالمية 4101م.
سمطنة ُعماف :و ازرة التربية والتعميـ.
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 مطبوعات و ازرة: سمطنة ُعماف. رؤية قائد التعميم والتنمية.) (ٕٓٔٓب.و ازرة التربية والتعميـ
.التربية والتعميـ
. تحديات الدور وفاعمية الممارسة- ندوة اإلشراف التربوي.) (ٕٓٔٓجػ.و ازرة التربية والتعميـ
. مطبوعات و ازرة التربية والتعميـ:سمطنة ُعماف
 الكتاب السنوي لإلحصاءات التعميمية لمعام الدراسي.)ٕٓٔٗ( .و ازرة التربية والتعميـ
. مطبوعات و ازرة التربية والتعميـ: سمطنة ُعماف.م4102/4101
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الممحق ( :)0الدراسة االستطالعية
جامعة نزوى
كمية العموـ واآلداب
قسـ التربية والدراسات اإلنسانية
الدراسة االستطالعية لوضع تصور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس التعميم ما بعد
األساسي بمحافظة مسقط في ضوء نموذج اإلشراف المتنوع

القسم األول :البيانات األولية:

النوع.................................. :

اإلسـ (اختياري)........................ :

سنوات الخبرة.......................... :

الوظيفة................................ :

القسم الثاني :فقرات االستبانة :فيما يمي مجموعة من الممارسات المرتبطة بالمشرف التربوي ،حدد درجة ممارستيا:

كبيـــرة

م

متوسطة

الفقرات

ضعيفة

درجة الممارسة

المحور األول :التخطيط
ٔ

يتيح المشرؼ التربوي لممعمـ الفرصة الختيار األسموب اإلشرافي المبلئـ لو (اشراؼ تعاوني،
اشراؼ ذاتي.)...،

ٕ

يجتمع المشرؼ التربوي بالمعمميف لمناقشة خطة الزيارات اإلشرافية ليـ خبلؿ الفصؿ
الدراسي.

ٖ

يحدد المشرؼ التربوي مع المعمـ اليدؼ مف زيارتو اإلشرافية مسبقا.
المحور الثاني :األساليب اإلشرافية

ٗ

يستخدـ المشرؼ التربوي -إضافة إلى الزيارات اإلشرافية – أساليب متنوعة في اإلشراؼ
(المداوالت اإلشرافية ،القراءة الموجية.)...،

٘

يستخدـ المشرؼ التربوي أسموب (إشراؼ األقراف) بيف المعمميف.

ٙ

يستخدـ المشرؼ التربوي أساليب إشرافية مختمفة كاإلشراؼ العيادي ،اإلشراؼ باألىداؼ
وغيرىا بما يتناسب مع كؿ معمـ.
المحور الثالث :التنفيذ

ٚ
ٛ

ذاتيا.
يدرب المشرؼ التربوي المعمميف ذوي الخبرة عمى تقويـ أنفسيـ ً
يساوي المشرؼ التربوي في عدد الزيارات اإلشرافية لممعمميف.

ٜ

يقيـ المشرؼ التربوي أداء المعمـ في ضوء معايير محددة تتناسب وخبرة المعمـ.

شاكرة لكم حسن تعاونكم،،،،،
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الممحق ( )4قائمة بأسماء األساتذة المحكمين ألداة الدراسة
م

اسم المحكم

الوظيفة

الدرجة

العممية

جية العمل

ٔ

أحمد بف حمد الربعاني

استاذ مشارؾ

دكتوراه

جامعة السمطاف قابوس

ٕ

أمؿ بنت راشد بف عبداهلل الكيومي

استاذ مساعد

دكتوراه

جامعة السمطاف قابوس

ٖ

حميس بف محمد العريمي

استاذ مشارؾ

دكتوراه

كمية العموـ التطبيقية بصور

ٗ

راشد بف حسيف العبدالكريـ

أستاذ مشارؾ

دكتوراه

جامعة الممؾ سعود بالمممكة

٘

راشد بف حمد بف سعيد العموي

باحث تربوي

دكتوراه

و ازرة التربية والتعميـ

ٙ

راشد بف سميماف الفيدي

أستاذ مساعد

دكتوراه

جامعة السمطاف قابوس

ٚ

زىرة بنت ناصر بف محمد الراسبي

أستاذ مساعد

دكتوراه

جامعة السمطاف قابوس

ٛ

سالـ بف سميـ الغنبوصي

استاذ مساعد

دكتوراه

جامعة السمطاف قابوس

ٜ

سعيد بف سالـ السناني

باحث تربوي

دكتوراه

المديرية العامة لمتربية والتعميـ

ٓٔ

شريفة بنت خميس بف سالـ البموشي

مديرة مدرسة

دكتوراه

و ازرة التربية والتعميـ

ٔٔ

صالحة عبداهلل يوسؼ عيساف

أستاذ/مديرة مكتب

أستاذ

جامعة السمطاف قابوس

ٕٔ

عبدالرحمف بف عبداهلل العبدالجبار

أستاذ مساعد

دكتوراه

مدير مكتب التربية والتعميـ شماؿ

ٖٔ

عبدالعزيز عطااهلل المعايطو

أستاذ مساعد

دكتوراه

جامعة نزوى

ٗٔ

عمي خميس عمي

أستاذ مساعد

دكتوراه

جامعة نزوى

٘ٔ

عمر ىاشـ اسماعيؿ

أستاذ مساعد

دكتوراه

جامعة السمطاف قابوس

ٔٙ

محمد أحمد نقادي

أستاذ مشارؾ

دكتوراه

جامعة نزوى

ٔٚ

محمد سميماف الجرايده

أستاذ مساعد

دكتوراه

جامعة نزوى

ٔٛ

محمد عبدالحميد الشيف

أستاذ

أستاذ

جامعة السمطاف قابوس

ٜٔ

منى بنت سيؼ الكمباني

باحث تربوي

دكتوراه

و ازرة التربية والتعميـ

ٕٓ

موسى بروجي شامي السبلمي

مشرؼ تربوي

ماجستير

جامعة الممؾ خالد

ٕٔ

ناصر بف سالـ بف ناصر الغنبوصي

مدير دائرة

دكتوراه

و ازرة التربية والتعميـ

ٕٕ

وجييو ثابت العاني

استاذ مشارؾ

دكتوراه

جامعة السمطاف قابوس

ٖٕ

ياسر فتحي الينداوي

استاذ مشارؾ

دكتوراه

جامعة السمطاف قابوس

ٕٗ

يحيى بف سعيد بف حمد الحسني

خبير تربوي

دكتوراه

و ازرة التربية والتعميـ

ضبط الجودة

العربية السعودية

بمحافظة الداخمية.

الرياض -عضو ىيئة تدريس
جامعة اإلماـ.
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الممحق ( :)1أداة الدراسة في صورتيا األولية
جامعة نزوى
كمية العموـ واآلداب
قسـ التربية والدراسات اإلنسانية

" المحترـ "

الفاضؿ/ة :األستاذ /الدكتور/
السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ،وبعد،،،
الموضوع :تحكيم أداة الدراسة

تقوـ الباحثة بإعداد دراسة بعنواف " :تصور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس التعميم ما بعد
األساسي بمحافظة مسقط في ضوء نموذج اإلشراف المتنوع" ؛ وذلؾ الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة
الماجستير في اإلدارة التعميمية بجامعة نزوى ،وبيدؼ "استطالع آراء المعممين حول واقع ممارسات اإلشراف
المتنوع في مدارس التعميم ما بعد األساسي" ،وقد قامت الباحثة بإعداد االستبانة الحالية مستعينة باألدب
النظري والدراسات السابقة ،وفؽ تدرج ليكرت الثبلثي (كبيرة ،متوسطة ،ضعيفة) ،واعتمدت عمى محاور الدراسة
اآلتية:
 أسس ومرتكزات اإلشراؼ المتنوع. مياـ المشرؼ التربوي في ضوء اإلشراؼ المتنوع. أساليب اإلشراؼ المتنوع . الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع.ونظ ار لما تتمتعوف بو مف خبرة ومكانة عممية ،ورغبة مف الباحثة في االستفادة مف خبراتكـ ،يرجى
التكرـ بإبداء آرائكـ ومبلحظاتكـ حوؿ مدى انتماء العبارات لممحور ،والصياغة المغوية لمعبارات ،وأية إضافات
أخرى ترونيا مناسبة .شاكرة لكـ تفضمكـ بمنحي جزءا مف وقتكـ.
مع خالص الشكر ووافر اإلمتنان،،،،
الباحثة :منى بنت خميس العموي
almansi66@moe.om
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البيانات الشخصية لممحكم

وتتضمن الدراسة المصطمحات التالية:


اإلشراف المتنوع :ىو نمط حديث في اإلشراؼ التربوي بيدؼ تطوير أداء المعمميف الميني ،يراعي
الفروؽ الفردية بيف المعمميف ويصنفيـ إلى مستويات كؿ بحسب خبرتو وقدراتو وامكانياتو ،ويحدد لكؿ فئة
مف فئات المعمميف االسموب المبلئـ لئلشراؼ عمييـ ،بإتاحة الفرصة ليـ الختيار األسموب اإلشرافي
المناسب ليـ مف بيف ثبلثة أساليب ،ىي :اإلشراؼ المكثؼ لممعمميف الجدد ،أو الذيف يعانوف مف مشكبلت
تدريسية ويعتمد بشكؿ رئيسي عمى الزيارة الصفية ،واإلشراؼ التعاوني لممعمميف ذوي الخبرة الجيدة ،ويعتمد
عمى التعاوف المنظـ مف قبؿ المشرؼ بيف المعمميف بعضيـ البعض ،واإلشراؼ الذاتي لممعمميف المتمكنيف
ذوي الخبرة والكفاءة ،وفيو يصؿ المعمـ لمرحمة التنمية الذاتية المستقمة.
أوال :البيانات األولية :الرجاء تعبئتيا بما ىو مناسب:
 oالنوع:

ذكر

أنثى

 oالمؤىؿ العممي:

بكالوريوس

ماجستير

 oالمسمى الوظيفي:

معمـ أوؿ

معمـ

دكتوراه

 oسنوات الخبرة في التربية )..............( :سنة
____________________________________________________________
ثانيا :فيما يمي مجموعة مف العبارات التي تعبرعف واقع ممارسات اإلشراؼ المتنوع في مدارس التعميـ ما
بعد األساسي ،يرجى وضع عبلمة (√) في المكاف الذي يعبر عف رأيؾ حوؿ درجة ىذه الممارسات في
مدرستؾ.
مالحظات المحكمين :الرجاء وضع عبلمة (√) في حالة مطابقة شروط االنتماء والصياغة المغوية،
وعبلمة ( ˟ ) في حالة عدـ المطابقة.
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محاور الدراسة:
المحور األول :أسس ومرتكزات اإلشراف المتنوع
مالحظات المحكم

العبــــــــــارات

م

اال نتماء

الصياغة

التعديالت

لممحور

المغوية

المقترحة

تقوـ العممية اإلشرافية في مدرستؾ عمى األسس اآلتية:
ٔ

تصنيؼ المعمميف في العممية اإلشرافية لثبلث فئات(التطوير
المكثؼ ،النمو الميني التعاوني ،النمو الذاتي)

ٕ

إعطاء المعمـ الحرية في اختيار األسموب اإلشرافي المناسب لقدراتو
واحتياجاتو الشخصية والمينية.

ٖ

اعتبارعممية النمو الميني لممعمـ عممية مستمرة وتراكمية.

ٗ

توفير فرص متنوعة لجميع المعمميف لمتعمـ الذاتي.

٘

النظر لممعمـ بأنو ذو معرفة وخبرة تمكنو مف مواجية مشكبلتو
الصفية مع طبلبو.

ٙ

االىتماـ بتطوير النمو الميني لممعمـ دوف ربطو بتقويـ األداء
الوظيفي.

ٚ

جعؿ االحتياجات التطويرية لممعمـ نابعة مف التأمبلت الخاصة بو.

فقرات يمكن إضافتيا:
ٔ...................................................................................................... .
ٕ...................................................................................................... .
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المحور الثاني :ميام المشرف التربوي في ضوء اإلشراف المتنوع
مالحظات المحكم

العبــــــــــارات

م

اال نتماء

الصياغة

التعديالت

لممحور

المغوية

المقترحة

أرى أن المشرف التربوي:
ٛ

ينوع في األساليب اإلشرافية بحيث تتناسب مع خبرة المعمـ ومستوى
أدائو.

ٜ

يقيـ أداء المعمـ في ضوء معايير محددة في استمارة التقييـ كؿ
حسب خبرتو وكفاءتو.

ٓٔ

يييئ بيئة العمؿ المناسبة ليبني المعمـ معارفو التربوية والمينية
ذاتيا.

ٔٔ

يوفر لممعمـ فرصا لبللتحاؽ ببرامج تنمية مينية تتبلءـ مع احتياجاتو

ٕٔ

يحفز المعمميف عمى إدارة حوارات مينيو فعالة لتطوير أدائيـ

الفعمية .

التدريسي.
ٖٔ

يشرؾ المعمـ في عممية اتخاذ الق اررات الخاصة ببرامج تطوير أدائو
في المدرسة.

ٗٔ

يعمؿ عمى رفع مستوى الرضا الوظيفي لممعمـ.

٘ٔ

يشجع المعمميف عمى إجراء البحوث اإلجرائية التعاونية.

ٔٙ

يحرص عمى تكويف اتجاىات إيجابية لدى المعمـ نحو مينة
التدريس.

ٔٚ

يحرص عمى تساوي عدد الزيارات الصفية لجميع المعمميف باختبلؼ
مستوياتيـ.

فقرات يمكن إضافتيا:
ٔ....................................................................................................... .
ٕ....................................................................................................... .
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المحور الثالث :أساليب اإلشراف المتنوع
مالحظات المحكم

العبــــــــــارات

م

(أ) اإلشراف المكثف :يمارس المشرف التربوي اآلتي:
ٔٛ

ينفذ الزيارات الصفية وفؽ جداوؿ معدة مسبقا باالتفاؽ مع المعمـ

ٜٔ

يتفؽ مع المعمـ عمى ىدؼ الزيارة الصفية قبؿ تنفيذىا.

ٕٓ

يحدد مع المعمـ أداة المبلحظة المناسبة لمموقؼ التعميمي قبؿ

منذ بداية الفصؿ الدراسي.

تطبيقيا.
ٕٔ

يشارؾ المعمـ في وضع خطة إجرائية لمعالجة نقاط الضعؼ لديو.

ٕٕ

يتفؽ مع المعمـ عمى نوعية البيانات التي سيتـ جمعيا أثناء تنفيذ
الدرس لتحقيؽ ىدؼ الزيارة الصفية.

ٖٕ

يركز في زيارتو الصفية لممعمـ عمى تقييـ أدائو الميني.
(ب) اإلشراف التعاوني :يمارس المشرف التربوي اآلتي:

ٕٗ

يشرؾ المعمميف في وضع جدوؿ تبادؿ الزيارات الصفية مع زمبلئيـ

ٕ٘

نحو تحديد ىدؼ الزيارة الصفية المنفذة مف قبؿ

منذ بداية الفصؿ الدراسي.
يوجو المعمـ

زمبلئو لو ضمف برنامج تبادؿ الزيارات.
ٕٙ

يشجع المعمـ عمى اداره

النقاش حوؿ الزيارة الصفية بعد زيارة

زمبلئو لو.
ٕٚ

بناء عمى تقييـ زمبلئو
يوجو المعمـ نحو وضع خطة لتطوير أدائو ً
في الزيارات المتبادلة.

ٕٛ

يدرب المعمميف عمى كيفية توظيؼ استمارة الزيارة الصفية لتقييـ أداء
زمبلئيـ ضمف برنامج تبادؿ الزيارات.
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اال نتماء

الصياغة

التعديالت

لممحور

المغوية

المقترحة

مالحظات المحكم

العبــــــــــارات

م

اال نتماء

الصياغة

التعديالت

لممحور

المغوية

المقترحة

(ج) أسموب اإلشراف الذاتي :يمارس المشرف التربوي اآلتي:
ٕٜ

يكمؼ المعمـ بوضع خطة فصمية لتطوير أدائو ذاتيا.

ٖٓ

يشجع المعمـ عمى االستعانة بزمبلئو لمحصوؿ عمى تغذية راجعة
ألدائو.

ٖٔ

يشجع المعمـ عمى تحمؿ مسؤولية ق ارراتو تجاه تطوير أدائو الميني.

ٕٖ

يدرب المعمـ عمى إعداد ممؼ إنجاز يوثؽ فيو مستوى التقدـ الذي
حققو في أدائو الميني.

ٖٖ

يتيح لممعمـ الفرصة في نقؿ خبرتو المينية لزمبلئو.

ٖٗ

يطمب مف المعمـ تقديـ تقارير دورية عف مدى تنفيذ خطتو الذاتية
لتطوير أدائو.

فقرات يمكن إضافتيا:
ٔ.................................................................................................. .
ٕ.................................................................................................. .
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المحور الرابع :الصعوبات التي تواجو تطبيق اإلشراف المتنوع
مالحظات المحكم

العبــــــــــارات

م
ٖ٘

قمة توفر الوقت لدى المعمـ والمشرؼ.

ٖٙ

مقاومة بعض المعمميف لعممية التجديد التربوي.

ٖٚ

المجاممة في وصؼ بعض المعمميف ألداء زمبلئيـ.

ٖٛ

عدـ وضوح المعايير البلزمة لتقويـ أداء المعمميف.

ٖٜ

كثرة المياـ اإلدارية والفنية الممقاة عمى عاتؽ المشرؼ التربوي

اال نتماء

الصياغة

التعديالت

لممحور

المغوية

المقترحة

والمعمـ.
ٓٗ

ضعؼ ميارة المعمـ في التخطيط الذاتي لتطوير مياراتو.

ٔٗ

قمة توفير اإلمكانات المادية في المدرسة.

ٕٗ

قمة الدورات والورش التدريبية المقدمة لممعمميف ولممشرفيف التربوييف.

ٖٗ

ضعؼ تعاوف بعض المعمميف والمديريف مع المشرؼ التربوي.

صعوبات يمكن إضافتيا:
ٔ....................................................................................................... .
ٕ....................................................................................................... .

"شك ار عمى الوقت الذي خصصتو لتحكيم ىذه االستبانة"
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الممحق ( :)2أداة الدراسة في صورتيا النيائية
جامعة نزوى

كمية العموـ واآلداب

قسـ التربية والدراسات اإلنسانية
" المحترموف"

األفاضؿ  /المعمموف والمعممات
السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ،وبعد ،،،

تقوـ الباحثة بإعداد دراسة بعنواف " :تصور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس
التعميم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط في ضوء نموذج اإلشراف المتنوع" ؛ وذلؾ استكماالَ
وسعيا مف الباحثة لتحقيؽ
لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التعميمية.
ً
أىداؼ الدراسة ،تضع بيف أيديكـ ىذه االستبانة المكونة مف المحاور اآلتية:
 أسس ومرتكزات اإلشراؼ المتنوع. مياـ المشرؼ التربوي في ضوء اإلشراؼ المتنوع. أساليب اإلشراؼ المتنوع. الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع.راجيةً التكرـ بمنحي جزءا مف وقتكـ الثميف في قراءة العبارات بعناية ،ثـ اإلجابة عنيا
بكؿ دقة وموضوعية ،عمما بأف جميع المعمومات سوؼ تعامؿ بسرية تامة ولف تستخدـ إال
ألغراض البحث العممي فقط.
وتفضموا بقبوؿ وافر الشكر والتقدير،،،،
الباحثة :منى بنت خميس العموي
almansi66@moe.om
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 تأمؿ الباحثة منؾ قبؿ مباشرة اإلجابة التعرؼ عمى المصطمحات اآلتية:
 اإلشراف المتنوع :ىو نموذج إشرافي ،ييدؼ إلى تطوير أداء المعمميف الميني،
ويصنفيـ إلى مستويات ،كؿ بحسب خبرتو
اعيا الفروؽ الفردية بيف المعمميفُ ،
مر ً
وقدراتو وامكانياتو ،ويقدرمينية المعمميف عف طريؽ تفعيؿ دورىـ في أنشطة النمو
الميني ،فيقدـ أساليب متعددة ومتنوعة لمنمو الميني وىي:

 التطوير المكثؼ :صيغة خاصة مف اإلشراؼ الصفيُ ،يقدـ لممعمميف الجدد ،أوالذيف يعانوف مف مشكبلت تدريسية ،ويعتمد بشكؿ رئيسي عمى الزيارة الصفية.
 النمو الميني التعاوني :يكمف في إيجاد ورعاية أنشطة النمو الميني لممعمميفمف خبلؿ تعاوف منظـ بيف الزمبلء.

 النمو الميني الذاتي :عممية نمو مينية يعمؿ فييا المعمـ ذوي الخبرة والكفاءةمنفردا لتنمية نفسو.

محتوى اإلستبانة:
أوال :البيانات األولية  :الرجاء وضع اشارة ( √ ) أماـ البيانات المناسبة:

 oالنوع

□ ذكر

□ أنثى

 oالمؤهل العلمً

□ بكالورٌوس فأقل

□ ماجستٌر فأكثر

 oالمسمى الوظٌفً

□ معلم أول

□ معلم

 oسنوات الخبرة فً التربٌة ( )................سنة
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ثانيا :محاور اإلستبانة
فيما يمي مجموعة مف العبارات التي تعبرعف ممارسات اإلشراؼ المتنوع في مدارس التعميـ ما بعد
األساسي ،يرجى وضع عبلمة ( √) في المكاف الذي يعبر عف رأيؾ حوؿ درجة ممارستيا في مدرستؾ.

المحور األول :أسس ومرتكزات اإلشراف المتنوع
درجة الممارسة
العبارات

م

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

تركز العممية اإلشرافية في مدرستك عمى اآلتي:
ٔ

منح المعمميف الحرية في اختيار األسموب اإلشرافي المناسب لقدراتيـ وخبراتيـ.

ٕ

إشراؾ المعمميف في تحديد احتياجاتيـ التطويرية وفؽ تأمبلتيـ الخاصة.

ٖ

تمكيف المعمميف مف اتخاذ الق اررات الخاصة بعممية تطوير أنفسيـ.

ٗ

ذاتيا.
تييئة بيئة العمؿ ليبني المعمميف معارفيـ التربوية والمينية ً

٘

دال مف تمقييا أو استيبلكيا.
تشجيع المعمميف عمى إنتاج المعرفة ب ً

ٙ

التعامؿ مع المعمميف كؿ حسب إمكانياتو واحتياجاتو المينية.

ٚ

إتاحة الفرصة لممعمميف لمقياـ باألنشطة اإلشرافية التعاونية.

المحور الثاني :ميام المشرف التربوي في ضوء اإلشراف المتنوع
درجة الممارسة
العبارات

م

كبيرة

يقوم المشرف التربوي بالميام اآلتية:
ٛ

يستخدـ أساليب إشرافية متنوعة لممعمميف بحيث تتناسب مع خبرتيـ وكفاءتيـ.

ٜ

يوفر لممعمميف فرصا لبللتحاؽ ببرامج تنمية مينية تتبلءـ مع احتياجاتيـ
الفعمية.

ٓٔ

يقيـ أداء المعمميف في ضوء معايير محددة في استمارة تقييـ تختمؼ مف معمـ آلخر

ٔٔ

يدرب المعمميف عمى ميارات تدريسية معينة مف خبلؿ حمقات التدريب
المختمفة.

ٕٔ

يوفر لممعمميف مصادر المعرفة البلزمة لتطوير أدائيـ التدريسي.

ٖٔ

يتيح لممعمميف فرصة المشاركة في التخطيط لبرامج تطوير أدائيـ.

ٗٔ

ينفذ الزيارات اإلشرافية لممعمميف وفؽ خطة إجرائية معدة مسبقا باإلتفاؽ معيـ.
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متوسطة

ضعيفة

المحور الثالث :أساليب اإلشراف المتنوع
ـ

درجة الممارسة

العبارات
كبيرة

متوسطة

(أ) التطوير المكثف :يمارس المشرؼ التربوي اآلتي:
* يقصد بالمعمميف أينما وردت في (أ) :المعمميف الجدد أو الذيف يعانوف مف مشكبلت تدريسية .
٘ٔ

يكثؼ الزيارات اإلشرافية لممعمميف* المحتاجيف لمزيارة فقط.

ٔٙ

يتفؽ مع المعمميف عمى ىدؼ الزيارة اإلشرافية قبؿ تنفيذىا.

ٔٚ

يحدد مع المعمميف أداة المبلحظة المناسبة لمموقؼ التعميمي قبؿ تطبيقيا.

ٔٛ

يشرؾ المعمميف في وضع خطة تطويرية لتحسيف جوانب القصور لدييـ.

ٜٔ

يعمؿ مع المعمميف بروح االستكشاؼ والبحث عف الحموؿ.

ٕٓ

يركز عمى تطوير قدرات المعمميف ،وليس لو عبلقة بتقييـ أدائيـ.
(ب) النمو الميني التعاوني :يمارس المشرؼ التربوي اآلتي:

ٕٔ

يشرؾ المعمميف في وضع خطة إجرائية لتبادؿ الزيارات الصفية مع
زمبلئيـ داخؿ المدرسة وخارجيا.

ٕٕ

يشجع المعمميف عمى إجراء البحوث اإلجرائية التعاونية لحؿ مشكبلتيـ
التدريسية.

ٖٕ

يدرب المعمميف عمى كيفية توظيؼ استمارة الزيارة الصفية لتقييـ أداء

ٕٗ

يشترؾ مع المعمميف في تنظيـ لقاءات تربوية فعالة لتطوير أدائيـ الميني.

ٕ٘

يوجو المعمميف نحو وضع خطة لتطوير أدائيـ بناء عمى تقييـ زمبلئيـ ليـ.

ٕٙ

يشجع المعمميف عمى االستعانة بزمبلئيـ لمحصوؿ عمى تغذية راجعة

زمبلئيـ ضمف برنامج تبادؿ الزيارات.

مستمرة ألدائيـ.

(جـ) النمو الميني الذاتي :يمارس المشرؼ التربوي اآلتي:
* يقصد بالمعمميف أينما وردت في (جػ) :المعمميف ذوي الخبرة والكفاءة
ٕٚ

يكمؼ المعمميف* بوضع خطة فصمية لتطوير أدائيـ ذاتيا.

ٕٛ

يوجو المعمميف نحو إعداد ممؼ إنجاز تراكمي يوثؽ فيو مستوى التقدـ
الذي حققو في أدائو الميني.

ٕٜ

يتيح لممعمميف الفرصة لتحمؿ مسؤولية ق ارراتيـ تجاه عمميـ التربوي.

ٖٓ

يشجع المعمميف عمى ضرورة نقؿ خبراتيـ لزمبلئيـ .

ٖٔ

يشجع المعمميف عمى التفكير التأممي في ممارساتيـ لتطوير أنفسيـ
ذاتيا.
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ضعيفة

المحور الرابع :صعوبات تطبيق اإلشراف المتنوع
فيما يمي مجموعة مف الصعوبات التي تواجو تطبيؽ اإلشراؼ المتنوع لتفعيؿ اإلشراؼ التربوي بمدارس
التعميـ ما بعد األساسي  ،الرجاء إبداء رأيؾ حوؿ درجة وجود ىذه الصعوبات:
درجة وجود الصعوبة
العبارات

م

كبيرة

ٕٖ

قمة الدعـ المادي المدرسي في مجاؿ اإلنماء الميني.

ٖٖ

كثرة المياـ اإلدارية والفنية الممقاة عمى عاتؽ المشرؼ التربوي.

ٖٗ

قمة الدورات والورش التدريبية المقدمة لممعمميف.

ٖ٘

ضعؼ تعاوف بعض المعمميف مع المشرؼ التربوي.

ٖٙ

ضعؼ وضوح المعايير البلزمة لتقويـ أداء المعمميف.

ٖٚ

قمة توفر الوقت لدى المعمميف لتنفيذ أنشطة النمو الميني التعاوني.

ٖٛ

المجاممة في وصؼ بعض المعمميف ألداء زمبلئيـ في أسموب النمو الميني

متوسطة

ضعيفة

التعاوني.

ٖٜ

ضعؼ ميارة بعض المعمميف في التخطيط الذاتي لتطوير أدائيـ.

ٓٗ

محدودية مصادر المعرفة المعينة لممعمميف لتمبية احتياجاتيـ التطويرية..

ٔٗ

نقص الميارات الفنية لدى المشرفيف التربوييف في تنفيذ البرامج التدريبية.

"شك ار عمى الوقت الذي خصصتو لتعبئة ىذه االستبانة"
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الممحق ( :)3قائمة بأسماء األساتذة المحكمين لمتصور المقترح

م

اسم المحكم

الوظيفة

الدرجة

العممية

جية العمل

ٔ

أمؿ بنت راشد بف عبداهلل الكيومي

استاذ مساعد

دكتوراه

جامعة السمطاف قابوس

ٕ

حميس بف محمد العريمي

استاذ مشارؾ

دكتوراه

كمية العموـ التطبيقية بصور

ٖ

عمي خميس عمي

استاذ مساعد

دكتوراه

جامعة نزوى

ٗ

محمد جاد حسيف

أستاذ مشارؾ

دكتوراه

كمية التربية/جامعة جنوب الوادي/

٘

محمد حسف أحمد جمعة

أستاذ مساعد

دكتوراه

ٙ

نسريف صالح محمد صبلح الديف

أستاذ مساعد

دكتوراه

ٚ

ىيثـ محمد اسماعيؿ الطوخي

أستاذ مشارؾ

دكتوراه

عضو ىيئة تدريس زائر بجامعة
السمطاف قابوس ربيع ٕٗٔٓ
كمية التربية/جامعة دمياط /عضو
ىيئة تدريس زائر بجامعة السمطاف
قابوس ربيع ٕٗٔٓ

كمية التربية/جامعة عيف شمس/
عضو ىيئة تدريس زائر بجامعة
السمطاف قابوس ربيع ٕٗٔٓ
معيد الدراسات التربوية  /جامعة
القاىرة /عضو ىيئة تدريس زائر
بجامعة السمطاف قابوس ربيع
ٕٗٔٓ
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